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1º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO:  TÉCNICA  CONTABLE Profesor: JOSÉ MANUEL CHAO FRANCO 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
Deixanse de impartir os seguintes temas: o inmovilizado e a financiación,  
as operacións de fin de exercicio e o tratamento informático do proceso 
contable que afectan básicamente os resultados de aprendizaxe 4 e 5. 
O módulo queda centrado nos catro primeiros resultados de aprendzaxe 
e especialmente na contabilización dos feitos económicos básicos. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Exercicios de contabilización de compras, ventas, gastos e ingresos con 
IVE. 
Exercicios de ciclo completo sinxelos  sin amortizaciones ni 
periodificación contable. 
 

Asistencia e entrega de actividades de recuperación  40% 
Proba telemática ou presencial........................………  .60% 
A proba telemática consistirá na contabilización de feitos 
económicos básicos  (pondera un 70%) e un exercicio de 
ciclo completo sinxelo (pondera un 30%). 
 

Videoconferencia( Cisco 
webex), teléfono y 
correo electrónico 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Os  alumnos realizarán unha proba telemátca ou presencial sobre feitos económicos básicos(pondera un 70%) e un exercicio 
completo sinxelo(pondera un 30%) que permitan comprobar que acadan os catro primeiros resultados de aprendizaxe. Superarán 
o módulo con un 5 na media das probas e como mínimo un catro en cada unha delas. 

.
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1º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: OPERACIÓNS ADMINITRATIVAS DE XESTTIÓN DE 
TESOURERÍA 

Profesor: MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

Elimínase os contidos da terceira avaliación . Nesta caso concreto, 
so faltaba por impartir o tema 5 (Operacións bancarias básicas. 
Repaso) e realizar prácticas de  resolución de problemas con 
aplicacións informáticas de tódolos temas. 
 
O repaso da primeira e segunda avaliación levarase a cabo de 
acordo ca seguinte proposta cronolóxica: 
Ata o  17 de abril, Interés simple. 
Ata o 24 de abril, Contas bancarias. 
Ata o 1 de maio, Desconto. 
Ata o  8 de maio, C-V, Reparto e Mezclas. 
Ata o  15 de maio, Interés composto. 
Ata o 27 de maio, Rendas. 
Ata o 5 de xuño, Préstamos. 
 
A teoría dos 5 temas impartidos, repasarase de xeito paralelo os 
supostos. O alumnado revisará a comprensión dos contidos teóricos 
pola súa conta e  poderá consultar as dúbidas ou aclaracións o 
longo das clases por video, por teléfono , correo electrónico ou 
whasap.  
 
A realización destas actividades contribúen a alcanzara os 
Obxectivos xerais e as Competencias profesionais, persoais e 
sociais. 

Tendo en conta que a cualificación da segunda 
avaliación non poido facerse sobre os contidos 
dados nese tempo, a nota asignada  coincide ca da 
primeira avaliación. Polo tanto, haberá que facer 
un axuste sobre a programación inicial e ter en 
conta o que faltaba por impartir. 
 
A importancia das partes  reflexase no seguinte 
reparto: 
25 % para C-V, Reparto e Mezclas  
25 % para Interés simple, Contas bancarias e 
Desconto 
25 % para Interés composto, Rendas e Préstamos 
25 % para toda a Teoría. 
 
Terase en conta: 
A asistencia as videoconferencias 
As preguntas e respostas feitas na  clase. 
A entrega de exercicios e material demandado 
 
A partir do 5 de xuño faranse entrevistas e controis 
individuais para asentar as competencias e 
coñecementos adquiridos.  
Empregaranse os instrumentos de comunicación 
que se especifican no lateral.   

Para este grupo 

creouse un grupo de 

whasap  no que se  

informa  das 

actividades a 

desenvolver e das  

tarefas a entregar. 

Para a aclaración e 

comentarios as 

dúbidas poden enviar 

preguntas e outros 

documentos o whasap 

grupal ou o persoal. A 

resposta tamén pode 

facerse de xeito 

telefónico ou a través 

doa correo electrónico 
(msanchez@edu.xunta.gal) 

Pero o groso das 

actividades 

desenvolveranse na  
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Do mesmo xeito os repasos  levan a aplicación e cumprimento, case 
na totalidade dos Resultados de aprendizaxe e os  Criterios de 
avaliación do currículo deste Ciclo. 

aplicación de video-

conferencia webex.  

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Para este tipo de alumnado faranse as actividades de avaliación propostas a partir do  5 de xuño.  
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1º CM  XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMACIÓN Profesor:ESTHER GALLEGO AREÁN 

Adaptación da programación e actividades de 
recuperación das materias suspensas da 1ª e 2ª 
avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

A día 13 de marzo; data que se declarou o estado de 
alarma por cororavirus e como consecuencia se 
suspenderon as clases presenciales ; quedaban 
pendentes de impartir as duas últimas unidades (bases 
de datos e presentación multimedia). 

Estaba impartida toda a materia de excel a ainda que 
pendente de facer o exame. Tan solo me consta a nota 
de operatoria de teclados que corresponde a esa 
avaliación e a valoración do traballo de preparación e 
reforzo realizado na clase por o alumno despois de ser 
explicada cada parte. 

Atopábamonos na fase de realización de tarefas de 
reforzo que servían para preparar o exame. 

No último día de clase real 12 de marzo os alumnos 
recolleron o material de clase (pen) no que lles había 
gardado una batería de exercicios de reforzo e manuais 
con titoriais donde poder facer consultas. En un 
principio e mentras non se argallasen outros medios, os 
alumnos entregarían ao profesor por correo electrónico 
as tarefas que foran realizando, e mesmo as consultas 
coas dúbidas que tiveran para facelas. 

Ao pedirnos que avaliáramos a 2ª avaliación decidín 
poñer tan sólo a nota da parte de operatoria de 
teclados correspondente a esta avaliación a espera 
de poder facer xa ben sexa presencialmente, si as 
clases presenciales se reanudasen ou  
telemáticamente como pero ainda por determinar. 
Isto foi comunicado persoalmente por correo 
electrónico a tódolos alumnos e tamen a titora o fixo 
saber como así habíamos quedado na xunta de 
avaliación. 

E por iso que a pesar de ter nota, nalgúns casos 
aprobada, non pertence a toda a materia impartida 
na 2ª avaliación. 

A Nota final será a media das dúas primeiras 
avaliacións, entendendo que está pendente de 
examinar e calificar Excel. 

En cada avaliación un 40% da nota pertence a 
Operatoria de teclados e un 60% ao resto das 
unidades didácticas que se imparten en cada unha 
delas.  

- WhasAapp con delegado de 
grupo para comunicacións 
rápidasç 

- Correo electrónico para 
comunicaciones 
individuales  

- Classroom para las tareas 
diarias y los exámenes. 

- Webx para clases con 
explicaciones generales 
compartiendo escritorio y 
para los exámenes. 
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No periodo que transcurre entre esa data e a da 2ª 
avaliación , entregaron moi poucas tarefas e tampouco 
presentaron dúbidas. E polo que me poño en contacto 
via teleconferencia coa aplicación webex, para buscar 
entre todos a mellor maneira de reforzar e recuperar a 
materia suspensa . 

Quedamos que  partires do día 14 de abril  lle 
entregaría a través de classroom una tarefa de reforzo e 
recuperación que devolvería feita polo mesmo medio 
antes das 15.00 horas do día seguinte, para ser 
correxidas indicando os erros cometidos e como 
subsanalos.  

Por último un día a semana temos una clase a través de 
videoconferencia na que compartindo eu o meu 
escritorio fago e explico as tarefas que xa foron 
entregadas e correxidas individualmente, por si hubese 
ainda alguna dúbida e poder aclarala. 

En canto as tarefas para a recuperación da 1ª avaliación 
son exercicios tipo modelo de exame que entrego e 
cada  alumno que teña esa materia pendente, para 
entregarme vía correo electrónico e ser correxido e 
devolto ao alumno coas enmendas que teña que facer. 

Para alcanzar alomenos as pulsacións requeridas na 
segunda avaliación, comuniqueilles que deberían todos 
os días escribir en un único documento en Word un 
tempo prudencial para obter velocidade, e que cada día 
empezasen en una páxina nova, poñendo de 
encabezado de páxina a data do día. Será  entregado 
condo eu como profesora o esixa para revisar. 

Non obstante ,o que aprobe operatoria de teclados 
na avaliación final ha de sumárselle a media do resto 
das aplicación. 

A partir do 18 de maio serán convocados 
individulamente para examinarse de Excel todos e de 
Word aqueles que teñan word suspenso , de maneira 
que a día 5 de xuño estén todos avaliados ,xa que o 
día 8 remata a miña vida laboral e síntome no deber 
de avaliar o curso non deixando pendente esa labor 
para un profesor sustituto que seguro non se 
concedería, nin tampouco aos compañeiros de 
departamento que bastante teñen coa sua materia 
nestes momentos e circunstancias do curso. 

O exame individual será  telemático, a través de 
webex  tendo que ter o alumno o micro e a cámara 
activados, e compartindo o seu escritorio conmigo, 
para ir vendo como fai a tarefa imposta. 

No caso de  que o alumno non dispoña de micro e 
cámara incorporado no ordenador, entrará co móvil 
por videoconferencia e enfocará a cámara a él e a o 
seu ordenador. Cando eu o considere darei por 
rematado o exame e nese intre subiráo a classroom. 

A entrega de tarefas e asistencia a 
videoconferencias ao longo de esta ·3ª avaliación, se 
terá en conta para subir nota hasta un máximo de 1 
punto, téndose en conta a premura da entrega, a 
calide coa que se resolveu a tarefa e as correccións 
feitas a posteriori. 
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  No caso da asistencia a videoconferencia tan solo 
terei en conta quen o fixo con cámara e audio para 
poder facer una comunicación vidirecional, xa que do 
contrario o entrar na vidioconferencia non significa 
nada. 

Pode que pareza pouca valoración das tarefas pero 
como é un metodo que non nos permite asegurarnos 
de que son feitas polo alumno a avaliar, considero 
que non sería xusto darlle maior importancia ou 
valoración. 

A consideración e valoración do traballo feito na 
aula antes do confinamento, con atino e 
desenvoltura podrá valorarse hasta un máximo de 1 
punto.   

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Os alumnos que perderon o dereito a avaliación continua son alumnos que non asistían regularmente e tampouco trataban de sacar 
aprobeitamento cando asistían, ben porque lles era imposible entender sen ter os coñecemento dados con anterioridade, ou porque 
non tiñan interese por aprender e traballar. E cabe sinalar que tendo dereito a asistir a clase ainda habendo perdido o dereito a 
avaliación continua, abandonaron totalmente, non asistindo nunca mais as clasesE polo que serán convocados para un examen 
telemático, tendo que compartir o escritorio con cámara e audio activados e de non ter cámara e audio no ordenador, terán instalado 
webex no seu teléfono móvil para ter activada o audio  e a cámara que en que ao alumno e o ordenador. 

Serán convocados por correo electrónico que viñeron usando ao longo do curso. 

A nota será obtida coa media das aplicacións impartidas na 1ª e na 2ª avaliación, supoñendo Operatoria de Teclados o 40% e o resto 
das aplicación o 60% tendo que ter como mínimo aprobado todas e cada una das partes. 
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1º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO:  OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DA 
COMPRAVENDA 

Profesor:  MARÍA JESÚS VÁZQUEZ MÉNDEZ 

Adaptación da programación e actividades de recuperación das 
materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

 
A programación do módulo estaba establecida deste xeito, segundo consta na 
aplicación  oficial da Consellería.  
O número de tema corresponde ó libro de texto recomendado 
 

UD TÍTULO SESIÓNS PESO % TEMAS CRITERIOS 
AVALIACIÓN 

1 A FUNCIÓN 
COMERCIAL DA 
EMPRESA 

5 2 1 CA1.1 - CA1.2 - 
CA1.3 

2 A CONTRATACIÓN 
MERCANTIL 

15 10 2 CA1.4 - CA1.5 - 
CA1.7 - CA1.8 - 
CA1.9 - CA2.2 

3 A FISCALIDADE NA 
COMPRAVENDA 

45 29 5-6-7 CA1.6 - CA3-1 
a CA3.7 

4 XESTIÓN  
DOCUMENTAL DA 
COMPRAVENDA 

45 29 3-4 CA1.10 - CA2.1 
a CA2.11 

5 COBROS E 
PAGAMENTOS 

20 12 10-11-12 CA5.1 a CA5.8 

6 XESTIÓN DE 
EXISTENCIAS 

15 10 8-9 CA4.1 a CA4.8 

7 PROCESO 
INFORMÁTICO DA 
COMPRAVENDA 

14 8  CA2.5 - Ca2.12 
- CA4.9 

1ª AVALIACIÓN: UD 1, 2 y 3 

 
1ª e 2ª AVALIACIÓN 
Aplicáronse os criterios establecidos na programación: 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Para cada unidade didáctica establecida o/a alumno/a 
ten dereito a realizar: 
1. Probas obxectivas ordinarias, unha ou varias 
segundo a amplitude da unidade, de carácter teórico-
práctico sobre os diferentes 
contidos da unidade didáctica que, en conxunto, dan 
unha puntuación máxima de 10 sendo necesario obter 
un 5 para superar a proba. 
2. Proba obxectiva de recuperación para o/a alumno/a 
que non supere a unidade didáctica, tamén de 
carácter teórico-práctico, que se valorará de 0 a 10 
puntos, sendo necesario obter un 5 para recuperar a 
unidade didáctica. Esta proba poderá tamén ser 
realizada por aquel alumnado que queira mellorar a 
nota obtida na proba obxectiva ordinaria. A nota da 
unidade didáctica será a mellor das obtidas. 
 
NOTAS TRIMESTRAIS DE AVALIACIÓN: 
A nota trimestral calcularase, en base a 2 conceptos, 
da seguinte maneira: 
1. Probas obxectivas (exames). A nota media das 
probas obxectivas realizadas no trimestre ponderará 
como mínimo nun 90% da nota trimestral de 

 
Estes alumnos teñen 
todas as actividades e 
plantillas de documentos 
nun pendrive persoal 
polo que deben seguir 
facendo as actividades 
programadas. 
A través do grupo de 
correo electrónico 
compartido, os alumnos 
enviarán para a súa 
corrección os exercicios 
da ficha de facturación 
que estaban realizando 
neste momento, así como 
os que estaban 
pendentes de terminar 
do tema correspondente 
do libro de texto.  
A continuación, farán as 
actividades pendentes do 
tema 9, Valoración e 
Xestión das existencias en 
almacén. 
Poden usar dende os seus 
dispositivos informáticos, 
o software libre que 
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2ª AVALIACIÓN: UD 4 e 5 

3ª AVALIACIÓN: UD 6 e 7 

No momento da suspensión das clases polo Estado de Alarma, o día 14 de Marzo, 
estaban impartidas as seguintes unidades didácticas, que formarán agora o 
100% da porcentaxe con peso específico na avaliación do módulo 
 

UD TÍTULO SESIÓNS PESO % TEMAS CRITERIOS 
AVALIACIÓN 

1 A FUNCIÓN 
COMERCIAL DA 
EMPRESA 

5 2 1 CA1.1 - CA1.2 - 
CA1.3 

2 A CONTRATACIÓN 
MERCANTIL 

15 10 2 CA1.4 - CA1.5 - 
CA1.7 - CA1.8 - 
CA1.9 - CA2.2 

3 A FISCALIDADE NA 
COMPRAVENDA 

45 29 5-6-7 CA1.6 - CA3-1 a 
CA3.7 

4 XESTIÓN  
DOCUMENTAL DA 
COMPRAVENDA 

45 35 3-4 CA1.10 - CA2.1 a 
CA2.11 

6 XESTIÓN DE 
EXISTENCIAS 

8 10 9 CA4.1 a CA4.8 

7 PROCESO 
INFORMÁTICO DA 
COMPRAVENDA 

7 14  CA2.5 - Ca2.12 - 
CA4.9 

 
1ª AVALIACIÓN: UD 1, 2 y 3 

2ª AVALIACIÓN: UD 4 ,6 e 7 

Dada a composición da clase, a súa dinámica de traballo e os distintos ritmos de 
aprendizaxe, a profesora establecera unha variación na temporalización das 
unidades didácticas, impartindo a maior parte dos contidos das UD 6 e 7 para 
traballar máis horas na aula de informática, aproveitando así á coordinación de 

avaliación. A estes efectos a nota media obtida nos 
exames realizados no trimestre multiplicase por 0,90. 
 As probas escritas que non alcancen unha valoración 
positiva poderanse compensar coas demais probas 
escritas realizadas na mesma avaliación parcial, (na 
media ponderada de cada UD) sempre que as 
primeiras teñan unha nota mínima de 4 sobre 10, e a 
nota media das probas escritas da avaliación parcial 
sexa de 5. En caso contrario, non se considerará 
superada a avaliación trimestral e o alumnado debrá 
recuperar cada unha das unidades didácticas nas que 
obtivo unha nota inferior a 5. 
2. A realización das diferentes actividades ponderará 
como máximo un 10% da nota trimestral de avaliación. 
A estes efectos a nota media obtida polas actividades 
multiplicase por 0,10 e valorarase: a realización de 
exercicios, a participación en clase e a realización de 
traballos e outras actividades propostos polo/a 
profesor/a. Se nalgún trimestre non se propoñen 
actividades que puntúen como participación ou estas 
son escasas, todo ou parte da nota de "participación" 
acumularase ás probas obxectivas. 
 
Para aprobar a avaliación trimestral o/a alumno/a 
deberá ter unha nota global de 5 ou superior. 
 
Cualificación final do módulo 
 
- Os alumnos que teñen aprobadas as dúas avaliacións, 
considérase que teñen aprobado o módulo segundo a 
media aritmética das notas. Se realizan as tarefas que 
se están a programar de marzo a xuño, sumarán 
positivamente, aumentando a nota.  
 

consideren, compatible 
cás plantillas de Excel 
(LibreOficce) 
Da empresa simulada na 
que están a traballar, 
farán as actividades dos 
departamento de 
compras, almacén e 
ventas que lle irá 
indicando a profesora. 
En todo momento 
individualmente e 
contestadas as dúbidas a 
través do correo 
electrónico da profesora 
susuvmendez@hotmail.c
om 
 
O día 12 de abril, 
dacordo cos alumnos, 
cámbiase o sistema de 
explicación e entrega das 
tarefas 
 
Teñen asignadas as 
tarefas a traves do 
Classroom, divididas en 
dous grupos ou clases 
diferentes.  
 
- ACTICIVIDADES 
RECUPERACIÓN E 
REFORZO 
COMPRAVENTA,  

mailto:susuvmendez@hotmail.com
mailto:susuvmendez@hotmail.com
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tarefas ca profesora que imparte o módulo de Tratamento Informático da 
información. 

- Os alumnos que teñen algunha ou as dúas avaliacións 
suspensas, deberán recuperalas a través das tarefas 
establecidas pola profesora. No caso das tarefas 
correspondentes ás unidades didácticas 1 e 2  
avaliaranse e porase nota ós traballos entregados. No 
caso das tarefas correspondentes ás unidades 
didácticas 3, 4, 6 e 7, ademáis da nota dos traballos 
entregados, farase unha proba obxectiva, telemática, 
segundo o calendario de exámenes establecido para a 
3ª avaliación, que computará o 60% da nota desa 
unidade  
As tarefas correspondentes ás unidades didácticas 
suspensas, son obrigatorias. 
As correspondentes a avaliación aprobada, sumarán 
positivamente. 
Unha vez puntuadas as actividades correspondentes a 
cada unidade didáctica, para o cálculo da nota, 
aplicarase a porcentaxe de ponderación establecida 
na táboa anterior. 
E necesario acadar un 5 para superar o módulo 
 

Correspondentes ás UD 1, 
2, 3, 4 e 6 
 
- TAREFAS EMPRESA 
GAMES COSMETIC, 
Correspondentes ás UD 7 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Na programación do módulo, establecíase o seguinte: 
 
Procedemento de avaliación do alumnado con perda do dereito á avaliación continua. 
A avaliación continua do/a alumno/a require a asistencia regular ás clases. Quen teña un total de faltas de asistencia non xustificadas ás aulas superior ó 10% do 
total do horario do módulo perderá o dereito a presentarse as probas parciais obxectivas de cada unidade didáctica e mesmo perderá as cualificacións parciais das 
unidades didácticas ás que se teña presentado. 
Estes/as alumnos/as serán avaliados mediante unha proba extraordinaria de avaliación (proba de carácter obxectivo) sobre toda a programación do módulo. Para 
estes/as alumnos/as a nota final formarase unicamente coa nota desta proba obxectiva final e deberán obter unha nota de 5 ou superior para superar o módulo 
profesional. 
Esta proba extraordinaria de avaliación será previa a avaliación final de módulos correspondente. 
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Estes alumnos non teñen dereito a que se lles corrixan as tarefas a partires da perda do dereito, pero se lles facilitará ó acceso o Classroom para que poidan ver 
como se está a recuperar o módulo 
 
Mantense este criterio, proba de carácter obxetivo sobre os contidos establecidos na nova ponderación da programación que se establece  a partir do 14 de marzo 
A proba será telemática según o calendario establecido 
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1º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: FOL Profesor: SONSOLES GARCÍA SAAVEDRA 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

Os contidos previstos para a terceira avalciación na programación eran os 
relativos á unidade formativa de Prevención de Riscos Laborais. 
Ditos contidos non serán avaliables pero o obxectivo é que os alumnos 
alcancen unha competencia mínima nesta materia, que abrangue o estudo 
das unidades didácticas esenciais da mesma: 

• Condicións de traballo e saúde. 

• Fatores de risco e a súa avaliación 

• Execución de medidas de prevención e protección. 
 

A fin de acadar os siguientes resultados de aprendizaxe: 

• Recoñece os dereitos e obrigas das persoas traballadoras e 
empresarios relacionados coa seguridade e saúde no traballo. 

• Avalía as situación de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis 
habituais do sector administrativo. 

• Participa da elaboración dun plan de prevención de riscos e 
identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. 

• Dermináronse as medidas de prevención e protección do contorno 
laboral da titulación de técnico en xestión administrativa. 

 
Por outra banda, enviaranse tareas de reforzo e repaso da materia 
impartida nas dúas avaliacións presenciais, especialmente exercicios e 
supostos prácticos a fin de afianzar contidos ou recuperar as partes 
suspensas e acadar os seguintes resultados de aprendizaxe: 

• Identifica os dereitos e obrigas das relación laboráis. 

• Identifica os elementos esenciais do contrato de traballo. 

• Identifica as causas e fectos da extinción do contrato, con fincapé 
no despedimento. 

1. Aqueles alumnos que tiveran aprobadas as dúas 
avaliacións poderán mellorar a súa calificación 
ordinaria en xuño se envían tarefas puntualmente e 
colaboran activamente nos traballos propostos ao 
longo do terceiro trimestre.  
Estes traballos irán especialmente dirixidos ao reforzo 
e repaso dos contidos impartidos, así como a 
ampliación e desenvolvemento de novos contidos. 
Estes novos contidos non terán en ningún caso carácter 
restritivo en canto a nota final, servindo únicamente 
para subir a nota. 
En caso de non entregar tarefas, a nota final será a 
media da 1ª e 2ª avaliación. 
 

2. En caso de ter suspensas unha das avaliacións, o 
alumno terá dereito a unha proba final das partes 
suspensas no mes de xuño que, de non poder ser 
presencial, consistirá nunha proba online coma un 
cuestionario, un exame oral por videoconferencia ou a 
entrega dun suposto teórico- práctico nun tempo 
prefixado. 
Excepcionalmente, a profesora poderá “indultar” ao 
alumno e non realizar esta proba final se este amosa 
interese e entregou puntual e debidamente todas as 
tarefas de recuperación encomendadas. 

3. En caso de ter suspensas as dúas avaliacións, o alumno 
examinarase necesariamente das mesmas nunha 
proba final no mes de xuño, que de non poder ser 

• Correo 
electrónico 

• Google Classroom 

• Videoconferencia 
(Cisco Weebex) 

(Ningún alumno 
manifestou ter 
problemas de medios 
ou conectividade) 
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• Analizar o recibo de salarios e o seus elementos. 

• Determina a acción protectora da Seguridade Social ante as 
continxencias cubertas, e as clases de prestacións. 

presencial, consistirá nunha proba online coma un 
cuestionario, un exame oral por videoconferencia ou 
na entrega dun suposto teórico- práctico nun tempo 
prefixado. 
A efectos da calificación final, a profesora poderá ter en 
conta o traballo do alumno (entrega de tarefas de 
recuperación e ampliación, pulcritude e puntalidade na 
entrega, etc.)  ao longo do terceiro trimestre a efectos 
de alcanzar a nota mínima de aprobado pero será 
preceptiva a proba.  

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Aqueles alumnos que perderan o dereito á avaliación continua antes do 13 de marzo terán dereito a un exame final no mes de xuño que, de non poder ser 
presencial, consistirá nunha proba online similar á descrita nos apartados anteriores, habida conta de que só se poderá avaliar a materia impartida nas dúas 
avaliacións presenciais do presente curso académico. 
Excepcionalmente, estes alumnos poderán participar activamente nas clases virtuais e a profesora terá en conta o seu traballo e as tarefas enviadas. 
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1º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: LINGUA ESTRANXEIRA- INGLÉS Profesor:Concepción López Andrade 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

En canto a adaptación da programación do Ciclo Medio de 
Xestión e Administración, teranse en conta os seguintes 
aspectos: 
En primeiro lugar, a interrupción das clases presenciais o 13 de 
marzo, dando por concluído o curso, fai imposible seguir coa 
metodoloxía empregada ata o momento. Ata ese intre na 
materia de inglés dedicábase unha sesión semanal á produción 
oral, outra á escoita, outra a actividades telemáticas e dúas aos 
contidos, englobados nos obxectivos xerais do ciclo medio.  
Cada unidade traballa as diferentes destrezas nas que se 
estrutura a lingua inglesa, seguindo os estándares de 
aprendizaxe reflectidos no Real Decreto 1105/2014 , do 26 de 
decembro. 
O libro de texto consta de 20 unidades , ata ese intre, tíñamos  
acadados os obxectivos e contidos correspondentes ás 
unidades comprendidas entre a 1 e a 14 incluídas. 
En segundo lugar, tendo en conta a casuística tan variada do 
alumnado, a adaptación e recuperación farase do seguinte 
xeito: 
Alumnado que ten o curso aprobado: 
Dado o carácter progresivo e formativo da materia de inglés 
decídese seguir avanzando na materia, xa que para este 
alumnado é convinte continuar de xeito flexible a súa 

Seguindo ás instrucións da Consellería de 
Educación teranse en conta as aprendizaxes e 
competencias desenvolvidas durante os dous 
primeiros trimestres do curso. 
Para o cálculo da cualificación final farase a media 
aritmética da puntuación obtida na primeira e 
segunda avaliación, é dicir,  para o cálculo da 
cualificación final sumaranse as puntuacións 
obtidas entre a primeira e a segunda avaliación e 
logo dividiranse entre dous. 
Poderán terse en conta para a  cualificación final 
as actividades de recuperación, repaso e reforzo 
e ampliación das aprendizaxes anteriores, 
desenvolvidas neste tercer trimestre, sempre que 
se beneficie ao alumnado de xeito positivo. 
Poderán computar ata dous puntos: 
-As tarefas entregadas dende o principio do 
confinamento: redaccións, exercicios, … 
-A asistencia e intervención do alumnado nas 
clases virtuais: videoconferencias, etc… 
-A entrega de actividades extras: redaccións 
extra, traballos expositivos, etc…  

Os alumnos e o 
profesorado 
comunicanse vía 
telemática: 
-A través do correo 
electrónico: 
concepción.lopez.
andrade@iesefon
soxcambre.com 
-A través da 
plataforma Webex 
con 
videoconferencias 
para impartir 
clases e aclarar 
dúbidas. 
-A través de 
Google Classroom 
para planificar 
tarefas e entregar 
traballos.  

mailto:concepción.lopez.andrade@iesefonsoxcambre.com
mailto:concepción.lopez.andrade@iesefonsoxcambre.com
mailto:concepción.lopez.andrade@iesefonsoxcambre.com
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formación cara o vindeiro curso. Estamos a traballar nas 
unidades comprendidas entre a 15 e a 20. 
Alumnado que ten o curso suspenso: 
Decídese que este alumnado centre a súa atención e esforzo na 
realización de activades relacionades coas unidades 
comprendidas entre a 1 e a 14, actividades de repaso de cada 
unidade que o alumnado enviará vía telemática para a súa 
corrección. A entrega completa das actividades poderá ser tida 
en conta de xeito positivo para a recuperación da 1ª e 2ª 
avaliación. 
  

-O interese e preocupación polo alumnado por 
comunicarse co profesorado.  

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

 
O alumnado con perda do dereito a avaliación continua terá que realizar tarefas con diferentes actividades de recuperación de cada 
unha das unidades que o alumnado enviará vía telemática para a súa corrección e valoración , terán como prazo para ser enviadas ata o 
29 de maio.   
O alumnado que non entregou as tarefas neste período de confinamento poderá facer una proba telemática de caracter oral 
correspondente ás unidades traballadas anteriormente na aula,  ( unidades 1-14 incluídas). Consistirá no seguinte: exercicios de 
gramática e vocabulario, comprensión de textos e unha breve conversación recreando unha conversa traballada nas unidades anteriores.  
Como a proba e individual o alumnado deberá poñerse en contacto co profesor para acordar a hora do exame. Terán lugar  o día 1 de 
xuño de 9:00 a 12:00 .  
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 1º A 2º CURSO  

Atendendo os criterios de flexibilización da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do 
sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial, o equipo docente do Departamento de FP acorda por unanimidade aplicar os 
seguintes criterios: 

Como norma xeral, o alumado poderá promocionar si suspende módulos que superen as 300 horas, sempre que equipo 
docente considere: 

1. Que os módulos que suspende non impedirán que o alumno poda aproveitar debidamente as materias do segundo curso. 
2. Que os módulos suspensos, (que superen as 300 horas), non sexan  por haber abandonado a materia. Considérase como 

abandono calquera das seguintes causas: 

a) Non manter contacto telemático tendo constancia da súa posibilidade. 
b) Non asistir e participar como mínimo ao 75% das clases telemáticas. 
c) Non haber entregado  en prazo e forma, como mínimo o 75% das tarefas solicitadas. 
d) Non haber participado nas diferentes probas telemáticas propostas a partir do 13 de marzo. 

O caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación 
negativa, será convocado a unha proba telemática, ou presencial se a situación sanitaria o permite, (tendo que acadar polo menos un 4 
en dita proba). 
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2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE Profesor: MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

Mais que de una recuperación de contidos , neste caso estamos a 
falar do repaso de toda  a materia do Módulo. 
 
O plan de repaso da parte práctica limítase os exercicios que acadan 
un certo nivel de complexidade  e ten o seguinte esquema 
cronolóxico: 
Os supostos 19 e 22 a primeira semana (venres 17 de abril) 
O 23 e 24 a segunda ( venres 24 de abril) 
El 25, 26 y 27 a terceira (venres  1 de maio) 
O 28, 29 y 30 a cuarta (venres 8 de maio) 
O 31, 32 y 33 a quinta (venres 15 de maio).  
O 34, 35 y 36 a sexta (venres 22 de maio) 
 
As dúas seguintes  semanas ( ata o venres 5 de xuño) dedicaranse a 
refacer, repasar y comentar o exercicio de simulación de Moisés 
Sánchez Games SL. 
 
A teoría dos 4 temas impartidos, repasarase de xeito paralelo os 
supostos. O alumnado revisará a comprensión dos contidos teóricos 
pola súa conta e  poderá consultar as dúbidas ou aclaracións a 
través de chamada por teléfono , correo electrónico ou whasap.  
 

Os criterios de cualificación presentan unha variación 
sobre o previsto, xúntanse todos os contidos de 
Simulación contable nun apartado. Quedaría así: 
 
50 % para a realización de supostos prácticos. 
25 % para un exercicio de simulación. 
25 % para os contidos teóricos. 
 
Neste Módulo e nesta convocatoria só están a 
recuperar catro alumnos  e de moi diversas 
circunstancias, isto fai que o tratamento sexa case 
individualizado case na totalidade.  
 
Teranse en conta: 
As preguntas e respostas feitas polos diversos 
medios. 
A entrega de exercicios e material demandado. 
Os comentarios feitos na corrección  dos exercicios e 
outro material contable 
 
A partir do 5 de xuño faranse entrevistas e controis 
individuais para asentar as competencias e 
coñecementos adquiridos.  

Para este grupo 

creouse un grupo de 

whasap  no que se  

informa  das 

actividades a 

desenvolver e das  

tarefas a entregar. 

Para a aclaración e 

comentarios as 

dúbidas poden 

enviar preguntas e 

outros documentos 

o whasap grupal ou 

o persoal. A 

resposta tamén 

pode facerse de 

xeito telefónico ou a 

través doa correo 

electrónico 
(msanchez@edu.xunta.g

al) 
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A realización destas actividades contribúen a alcanzara os 
Obxectivos xerais e as Competencias profesionais, persoais e 
sociais. 
Do mesmo xeito os repasos  levan a aplicación e cumprimento na 
totalidade dos Resultados de aprendizaxe e os  Criterios de 
avaliación do currículo deste Ciclo. 

Empregaranse os instrumentos de comunicación que 
se especifican no lateral.  
  

 
 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Non existe este tipo de alumnado. 
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2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO:EMPRESA NA AULA Profesor: Mª Fernanda Rojo Negro 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

A.-Adaptación a programación 
Debido a que é un módulo que xa rematou en Marzo, e  que os 
alumnos suspenderon , non procede facer ningunha modificación a 
programación aínda  que flexibilizarase o contido  
Os alumnos de segundo curso só teñen a primeira e a segunda 
avaliación xa que na terceira no caso de aprobar todos os módulos 
pasan a ter o periodo de FCT 

   B.- Actividades de recuperación 
 
1.- Cada semana repasamos un tema seguindo o libro, propoño 
tarefas de cada tema e corríxoas individualmente para detectar os 
erros que poideran xurdir 
2.- Voy  facendo  test online da materia repasada  

1.- Mandarase tarefas por cada unha das unidades 
didácticas que se corrixirán indicidualemte 
explicando os erros que cometan, a entregaa de 
todas as tarefas e a corrección das mesmas se fose 
necesario representa o 70% da nota 
2.- faránse tests onlina para comprobar a evolución 
dos alumnos representa o 25% da nota 
3.- Se é necesario faránse videoconferencias ( webex) 
para aclarar as dúbidas que poidan xurdir , o interese 
e a participación nestas actividades representan o 5% 
da nota final 

1.- Classroom 
 
2.- Correo 
electrónico 
 
3.- 
Videoconferencia  
  

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Non hai ningún alumno que perdara a avaliación continua ni tampouco ninguno pendente 
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2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL E ATENCIÓN 
AO CLIENTE 

Profesor: Ana Mª Ramos Vázquez 

Adaptación da programación e actividades de 
recuperación das materias suspensas da 1ª e 2ª 
avaliación 
Dado que neste curso xa se impartiran todos os 
contidos e foran avaliadas todas as unidades 
didácticas, correspondendo este período xa a 
actividades de recuperación,  entendo que non é 
preciso adaptar a programación. 
As tarefas e exames versarán sobre os RA, que cada 
alumno ten pendentes de recuperar, segundo 
informe individual entregado xunto coas notas da II 
Avaliación 
 

Criterios de cualificación 
10% asistencia ás Google Classroom, 
entendendo por tal a entrega en tempo e 
forma das tarefas propostas. 
 
20% media das cualificacións das tarefas 
na primeira entrega. 
 
70% exame on line ou presencial de ser 
permitido  

Instrumentos  de comunicación. 
Google Classroom coas contas 
institucionais. 

anaramos@iesafonsoxcambre.com 

   Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Farase unha proba extraordinaria teórico-práctica baseada na totalidade dos contidos mínimos esixibles que se puntuará sobre 10, 
tendo que obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. Non hai alumnado  neste módulo. 
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2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS  Profesor:   MARÍA JESÚS VÁZQUEZ MÉNDEZ 

Adaptación da programación e actividades de recuperación das 
materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

 
A programación do módulo estaba establecida deste xeito, segundo consta na 
aplicación  oficial da Consellería 
O número de tema corresponde ó libro de texto recomendado 
 

UD TÍTULO SESIÓNS PESO % TEMAS CRITERIOS 
AVALIACIÓN 

1 SELECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

10 6 1 CA1.1 a 
CA1.10 

2 FORMACIÓN E 
PROMOCIÓN DE RRHH 

10 6 2 CA2.1 a 
CA2.10 

3 CONTRATACIÓN 
LABORAL 

45 30 3-4-5 CA3.1 a 
CA3.10 

4 SALARIO 60 40 6-7-8-9-10 CA4.1 a 
CA4.10 

5 CONTROL E XESTIÓN 
DE RRHH 

18 10 11 CA5.1 a 
CA5.6 

6 CALIDADE 4 8 12 CA6.1 a 
CA6.5 

 
1ª EVALUACIÓN: UD 1, 2 , 3 y 4 

2ª EVALUACIÓN: UD 4 ,5 e 6 

No momento da suspensión das clases polo Estado de Alarma, o día 14 de Marzo, 
estaban impartidas as seguintes unidades didácticas, que formarán agora o 100% da 
porcentaxe con peso específico na avaliación do módulo 
 

 
1ª e 2ª AVALIACIÓN 
Aplicáronse os criterios establecidos na 
programación cás novas ponderacións 
establecidas no cadro 2 
 
RECUPERACIÓN DO MÓDULO 
 
Os alumnos recuperarán o módulo a través 
das tarefas establecidas pola profesora. No 
caso das tarefas correspondentes ás 
unidades didácticas 1, 2  e 5, avaliaranse e 
porase nota ós traballos entregados. No caso 
das tarefas correspondentes ás unidades 
didácticas 3 e 4, ademáis da nota dos 
traballos entregados, farase unha proba 
obxectiva segundo o calendario de 
exámenes establecido para o final do curso.  
As tarefas correspondentes ás unidades 
didácticas suspensas, son obrigatorias. 
As correspondentes a unidades didácticas 
aprobadas durante o curso, sumarán 
positivamente. 
Unha vez puntuadas as actividades 
correspondentes a cada unidade didáctica, 
para o cálculo da nota, aplicarase a 
porcentaxe de ponderación establecida na 
táboa anterior. 

 
A través do grupo de correo 
electrónico compartido, os 
alumnos enviaron as tarefas 
do tema 10, Modificacación, 
suspensión y extinción do 
contrato de traballo, que 
foron revisadas e correxidas 
pola profesora 
individualmente. 
Foi imposible realizar a 
tarefa co programa 
Nominasol 
 
Rematada a 2º avaliación, 3 
alumnos suspenden o 
módulo 
 
Establécese o sistema de 
recuperación a través de 
cuadernillos de exercicios 
por unidades didácticas por 
dúas vías. 
 
-A través do correo 
electórnico 
- Classroom, RECUPERACIÓN 
RECURSOS HUMANOS 2ºCM 
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UD TÍTULO SESIÓNS PESO % TEMAS CRITERIOS 
AVALIACIÓ

N 

1 SELECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

10 6 1 CA1.1 a 
CA1.10 

2 FORMACIÓN E 
PROMOCIÓN DE RRHH 

10 6 2 CA2.1 a 
CA2.10 

3 CONTRATACIÓN 
LABORAL 

45 30 3-4-5 CA3.1 a 
CA3.10 

4 SALARIO 60 50 6-7-8-9-10 CA4.1 a 
CA4.10 

5 CONTROL E XESTIÓN 
DE RRHH 

18 8 11 CA5.1 a 
CA5.6 

 

 
E necesario acadar un 5 para superar o 
módulo 
 

 
 
 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

 
Estaba establecido na programación inicial do módulo 
 
Non hai alumnos con perda de dereito a avaliación continua  
 

Criterios de titulación : 

 
Con un módulo suspenso, o departamento considerará que titule sempre que non sexa por abandono do mesmo. 
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2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN Profesor: JOSÉ MANUEL CHAO FRANCO 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
A materia imparteuse na súa totalidade. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Exercicios sobre temas fiscales especialmente o IVE 
Test para repasar os temas de dereito. 
 

Actividades de recuperación          40% 
Prueba telemátca ou presencial    60% 
A proba online consistirá nun exercicio do réxime xeral do 
IVE e un test dos temas de dereito. O exercicio de IVE 
ponderará un 35% e o test un 65% 

Teléfono y correo 
electrónico 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Non teño alumnos que perderan o dereito a avaliación continua. 
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2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO:FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO OU ACTIVIDADES 
ASOCIADAS A CONTORNA LABORAL 

Profesor:José manuel Chao 

Adaptación da programación e actividades de recuperación das 

materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 

comunicación. 

Ante a situación de excepcionalidade e para os efectos de lle facilitar 

ao alumnado a realización do módulo de Formación en Centros de 

Traballo (FCT), flexibilízanse as condicións xerais do seu 

desenvolvemento.   

1. Na realización da FCT no período ordinario, os centros educativos 

poderán: 

a. Reducir a duración deste módulo ata os mínimos previstos ( 220 

horas) 

e.  Substituír a Formación en centros de traballo por unha proposta de 

actividades asociadas á contorna laboral, 

2. Na realización da FCT fóra do período ordinario, os centros 

educativos poderán: 

 a. Desenvolver o módulo de FCT no curso actual (antes do 31 de 

agosto de 2020) 

b. Desenvolver o módulo de FCT a partir do 1 de setembro de 2020. 

Dita adaptación se basa en 

Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan 

medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de 

formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de 

réxime especial.   

E terase sempre en conta las  circunstacias execpcionales ante a 

posibilidade real de facer as prácticas. 

 

A  cualificación será de APTO ou NON 

APTO. 

 

1.- No caso de facer as prácticas na empresa: 

Para acadar a consideración de unha ou outra  

teranse en conta os comentarios e suxestións  

feitos polos  titores dos centros de traballo. 

 

2.- No caso de facer a proposta de actividades 

asociadas a contorna laboral 

O alumno fará unha presentación o equipo 

docente por videoconferencia. Para a súa 

valoración, ao alumno proporciónaselle un 

caudro coa puntuación correspondente que 

anexo a este documento 

1.- Classroom 

 

2.- Videoconferencia 

 

3.- Correo 

electrónico 

4.- Comunicación 

telefónica 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

Nos ciclos de grao, a avaliación do módulo de FCT realizarase de 

conformidade co disposto no artigo 26.2 da Orde do 12 de xullo de 

2011. 

 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

 

Criterios de titulación : 

Acadar a cualificación de APTO. 
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2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MODULO: FORMACIÓN  EN CENTROS DE TRABALLO Profesor: JOSÉ MANUEL CHAO FRANCO 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

Co fin de facilitar a o alumnado o módulo  de FCT flexibilzanse as 

condicións para o seu desenvolvemento. 

1. Realizacón da FCT no periodo ordinario. 

- Reducción  da duración do módulo hasta 220 horas. 

- Favorecer que o alumnado realice o módulo mediante o 

teletraballo sempre que se cumpran os resultados de aprendzaxe. 

- Sustituir a FCT por unha proposta de activadades asociadas a 

contorna laboral. 

2. Realización da FCT fora do periodo ordinario 

- Desenvolver o módulo no curso actual( antes do 31 de agosto 

2.020) 

Desenvolver o módulo a partir de setembro do 2.020 

 

Apto ou non apto según os criterios do titor da 
empresa e o equipo docente 

Videoconferencias, 
teléfono e correo 
electrónico 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 
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CRITERIOS DE ACCESO A FCT  

Atendendo os criterios de flexibilización da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do 
sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial, o equipo docente do Departamento de FP acorda por unanimidade aplicar os 
seguintes criterios: 

Tal e como di a resolución citada, os centros educativos flexibilizarán os criterios de titulación, atendendo a principios xerais de 
adquisición da competencia xeral do título e non da superación da totalidade dos módulos formativos. E por iso que acordamos que o 
alumnado, como norma xeral, poderá acceder a FCT si suspende 1 módulo, sempre que equipo docente considere: 

1. Que o módulo que suspende non impide que o alumno poida adquirir a competencia xeral do título. 
2. Que o módulo suspenso, non sexa  por haber abandonado a materia. Considérase como abandono calquera das seguintes causas: 

a) Non manter contacto telemático tendo constancia da súa posibilidade. 
b) Non asistir e participar como mínimo ao 75% das clases telemáticas. 
c) Non haber entregado  en prazo e forma, como mínimo o 75% das tarefas solicitadas. 
d) Non haber participado nas diferentes probas telemáticas propostas a partir do 13 de marzo. 

O caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación 
negativa, será convocado a unha proba telemática, ou presencial se a situación sanitaria o permite, (tendo que acadar polo menos un 4 
en dita proba). 
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1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E 
EMPRESARIAL 

Profesor: Mª Fernanda Rojo Negro  

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

A.-Adaptación a programación 
A programación se adaptará a contido impartido na primeira e na 
segunda avalicaión sendo os criterios de avaliación os seguintes: 
 
 1.- A Unión Europea e a organización do Estado Español  
Identificáronse os poderes públicos establecidos na Constitución 
española e as súas respectivas funcións.  
Determináronse os órganos de goberno de cada un dos poderes 
públicos, así como as súas funcións, consonte a súa lexislación 
específica. 
Definiuse a estrutura e as funcións básicas das principais 
institucións da Unión Europea.  
Describíronse as funcións e as competencias dos órganos, e a 
normativa aplicable a estes. 
Describíronse as relacións entre os órganos da Unión Europea e o 
resto das administracións estatais, así como a incidencia da 
normativa europea na estatal. 
 
 
  2.-A documentación xurídica na constitución dunha empresa  
 
Identificáronse as diferenzas e as similitudes entre as formas 
xurídicas de empresa. 

 
1.- Entrega de tódalas tarefas propostas no tempo 
requerido e correxidas por segunda vez se é 
necesario , ten un peso do 30% 
 
2.- Test online dos conceptos básicos da 
programación 40% 
 
3.- Paricipaación nas videoconferencias sempre que 
non exista un motivo excepcional por el que non 
poidan conectarse 10%  
 
4.- Probas individuais nas que se poña de manifestó a 
súa aprendizaxe sempre realcionado coas tarefas e os 
test feitos de cada  tema 20%  
 
5.- En Xuño se é necesario faráse un exame final para 
os casos que non conseguirán recuperar  algunha das 
avaliacións mediante  a avaliación continua que veño 
a realizar 

1.- Classroom están 
todos os alumnos 
dados de alta e 
ningún teñe por 
termo xeral ningún 
problema para 
conectarse 
 
2.- videocnferencia ( 
Webex) 
 
3.- correo 
electrónico 
 
Tanto o claasroom 
como o correo era 
unha maneira 
habitual de 
comunicación nas 
clases ordinarias 
polo que  para 
ningún dos alumnos 
que asistía 
habitualmente a 
clase supúsolle un 
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Determinouse o proceso de constitución dunha sociedade 
mercantil, e indicouse a normativa mercantil aplicable e os 
documentos xurídicos que se xeran. 
Determináronse as peculiaridades da documentación mercantil 
acorde ao obxecto social da empresa. 
Precisáronse as funcións dos fedatarios e os rexistros públicos, así 
como a estrutura e as características dos documentos públicos 
habituais no ámbito dos negocios. 
 
 
 3.- Relación Administración e empresa  
1.-Definiuse o concepto e as fases do procedemento administrativo 
común,  
2 - Determináronse as características e os requisitos legais e de 
formato dos documentos oficiais 
 máis usuais xerados en cada unha das fases do procedemento 
administrativo e recursos ante 
 o contencioso-administrativo 
3 - Compilouse a información necesaria para a elaboración da 
documentación administrativa  
4 - Cubríronse os impresos, os modelos ou a documentación tipo . 
5 - Valorouse a importancia dos prazos de formalización da 
documentación. 
6 - Preparáronse as renovacións ou accións periódicas derivadas das 
obrigas coas administracións públicas, para a súa presentación ao 
organismo correspondente. 
7 - Describíronse as características da sinatura electrónica, . 
8 - Procedementouse a solicitude da certificación electrónica  por 
vía telemática. 
9.-- Determináronse as condicións de custodia dos documentos e 
dos expedientes 

cambio na maneira 
de comunicación 
fora da aula. 
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4.- Os Contratos privado 
 1.-Describiuse o concepto de contrato e a capacidade para 
contratar segundo a normativa española 
 2.-Identificáronse as modalidades de contratación e as súas 
características. 
 3.-Identificáronse as normas relacionadas cos tipos de contratos do 
ámbito empresarial. 
   B.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
1.- Alumnos coa primeira ou segunda suspensa ou ambas as dúas 

Procedementos: 
• Envíanse tarefas 

• Existe unha comunicación diaria para coñecer a 
evolución e detectar os problemas que poidan ter  

• Realízanse tests online de repaso 

 
Instrumentos: 

• Utilízase o classroom para enviar tarefas , os 
alumnos  devólvenas e eu corríxoas individualmente 
explicando os erros 

• Tests online  
• videoconferencia ( webex) 

 
 Metodoloxía: 
 

Todo o alumnado ten conectividade xa que todos están dados de 

alta no classroom e ninguén ten problemas. 

 
Para os alumnos que teñen algunha avaliación suspensa estamos a 

repasar tódalas unidades correspondentes , facendo exercicios e 

resolvendo as dúbidas que vaian xurdindo 
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Cada semana proporciono un resumen de tema correspondente do 

libro de texto  

 

Propóngolles tarefas relacionadas co tema e corrixoas 

individualmente para detectar erros, se é necesario pídolles que mas 

devolvan correxidas 
2.- Alumnos co a primeira e segunda avaliación aprobada 

 
Para todos os  alumnos proporciono de maneira voluntaria 

materiais da unidade que falta por dar  
  
Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua e pendentes: 

Aos alumnos pendentes dínlles a oportunidade de incorporarse as clases de recuperación do curso de referencia e o fixeron polo que 
os criterios de avaliación e cualificación son os mesmos 
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1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: RRHH E  RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA Profesor: SONSOLES GARCÍA SAAVEDRA 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

 
Os contidos previstos para a terceira avaliación eran os relativos ás 
unidades didácticas 3, 4 e 5 da programación: 

• A formación e promoción dos recursos humanos. 

• Ética na empresa. 

• Responsabilidade Social Corporativa. 
 
A través dos seguintes criterios de avaliación: 

• Valorar a mportancia da formación dos traballadores na 
empresa. 

• Coñecer as políticas de formación. 

• Coñecer os sistemas de valoración de postos de traballo. 

• Reuniuse información sobre as necesidades formativas da 
empresa. 

• Identificación das variables éticas e culturais das 
organizacións. 

• Definiuse o concepto de responsabilidade social corporativa. 

• Describíronse as boas prácticas en canto a códigos de 
conduta relacionados cos dereitos dos traballadores. 
 

Ditos criterios non serán avaliables pero o obxectivo é que os 
alumnos alcancen unha competencia mínima nesta materia. 
 

1. Aqueles alumnos que tiveran aprobadas as dúas 
avaliacións poderán mellorar a súa calificación 
ordinaria en xuño se envían tarefas puntualmente 
e colaboran activamente nos traballos propostos 
ao longo do terceiro trimestre.  
Estes traballos irán especialmente dirixidos ao 
reforzo e repaso dos contidos impartidos, así 
como a ampliación e desenvolvemento de novos 
contidos. Estes novos contidos non terán en 
ningún caso carácter restritivo en canto a nota 
final, servindo únicamente para subir a nota. 
En caso de non entregar tarefas, a nota final será 
a media da 1ª e 2ª avaliación. 
 

2. En caso de ter suspensas unha das avaliacións, o 
alumno terá dereito a unha proba final das partes 
suspensas no mes de xuño que, de non poder ser 
presencial, consistirá nunha proba online coma un 
cuestionario, un exame oral por videoconferencia 
ou a entrega dun suposto teórico-práctico nun 
tempo prefixado. 
Excepcionalmente, a profesora poderá “indultar” 
ao alumno e non realizarlle  esta proba final para 
aprobar se este amosa interese e entregou 

• Correo 
electrónico 

• Google 
Classroom 

• Videoconferenci
a (Cisco 
Weebex) 
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Por outra banda, enviaranse actividades de reforzo ou repaso para 
axudar a recuperar as avaliacións anteriores a fin de acadar os 
seguintes resultados de aprendizaxe: 

• Coordinar os fluxos de información do departamento de 
RRHH a través da organización, aplicando habilidades 
persoais e sociais. 

• Aplicar os procedementos administrativos relativos a 
selección dos recursos humanos, elixindo os métodos e os 
instrumentos máis adecuados á política de cada 
organización. 

puntual e debidamente todas as tarefas de 
recuperación encomendadas. 

3. En caso de ter suspensas as dúas avaliacións, o 
alumno examinarase necesariamente das mesmas 
nunha proba final no mes de xuño, que de non 
poder ser presencial, consistirá nunha proba 
online coma un cuestionario, un exame oral por 
videoconferencia ou na entrega dun suposto 
teórico- práctico nun tempo prefixado. 
A efectos da calificación final, a profesora poderá 
ter en conta o traballo do alumno (entrega de 
tarefas de recuperación e ampliación, pulcritude e 
puntalidade na entrega, etc.)  ao longo do terceiro 
trimestre a efectos de alcanzar a nota mínima de 
aprobado pero será preceptiva a proba para 
aprobar.  

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Aqueles alumnos que perderan o dereito á avaliación continua antes do 13 de marzo terán dereito a un exame final no mes de xuño que, de non 
poder ser presencial, consistirá nunha proba online similar á descrita nos apartados anteriores, habida conta de que só se poderá avaliar a 
materia impartida nas dúas avaliacións presenciais do presente curso académico. 
Excepcionalmente, estes alumnos poderán participar activamente nas clases virtuais e a profesora terá en conta o seu traballo e as tarefas 
enviadas. 
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1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Profesor: JOSÉ MANUEL CHAO FRANCO 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN 
Deixanase de impartir os temas de instrumentos  financeiros, contas 
anuais e tratamento informático da xestión contable e da tesourería que 
afectan os resultados de aprendizaxe 5, 6 e 7. 
ACTIVIDADADES DE RECUPERACIÓN 
Exercicios sobre feitos contables derivados da actividade comercial e de 
gastos e ingresos corrientes.  Exercicos sobre ciclo contable básico. 
Exercicios sobre a problemátca fiscal do IVE. 
 

Asistencia e entrega de actividades de recuperación    
40% 
Proba telemática ou presencial                                         60% 
A proba telemática terá duas partes: un exercicio de IVE 
que ponderará un 35% e un exercicio de contabilidade  
sobre feitos económicos que afectan a actividade 
comercial  que contará un 65%. 
 

Videoconferencia(Cisco 
webex), teléfono e 
correo electrónico 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Os alumnos realizarán unha proba telemática ou presencial que permita comprobar a consecución dos resultados de aprendizaxe 
das dúas primeiras avaliacións. 
Terá duas partes: un exercicio sobre unha liquidación do IVE que ponderará un 30% e unha proba donde deberá contabilizar feitos 
económicos  derivados da actividade comercial (compras,ventas gastos e ingresos) que ponderará un 70%. 
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1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: OFIMÁTICA E PROCESO DA INFORMACIÓN Profesor:ESTHER GALLEGO AREÁN 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

De todas as unidades didácticas enumeradas na táboa  anterior, a 
día 13 de marzo; data que se declarou o estado de alarma por 
cororavirus e como consecuencia se suspenderon as clases 
presenciales ; quedaban pendentes de impartir as duas últimas 
unidades (bases de datos e presentación multimedia). 

Quero destacar que estaba pendente de facer o exame de Excel, 
(unidades 7 e 8), materia que fora impartida na sua totalidade a 
excepción de macros, polo que neses intres estábanse a realizar 
tarefas de reforzo e preparación para o exame. 

No último día de clase real 12 de marzo os alumnos recolleron o 
material de clase (pen) no que lles había gardado una batería de 
exercicios de reforzo e manuais con titoriais donde poder facer 
consultas. En un principio e mentras non se argallasen outros 
medios, os alumnos entregarían ao profesor por correo electrónico 
as tarefas que foran realizando, e mesmo as consultas coas dúbidas 
que tiveran para facelas. 

Ao pedirnos que avaliáramos a 2ª avaliación decidín 
poñer tan sólo a nota da parte de operatoria de 
teclados correspondente a esta avaliación a espera 
de poder facer xa ben sexa presencialmente, si as 
clases presenciales se reanudasen ou  
telemáticamente como pero ainda por determinar. 
Isto foi comunicado persoalmente por correo 
electrónico a tódolos alumnos e tamen a titora o fixo 
saber como así habíamos quedado na xunta de 
avaliación. 

E por iso que a pesar de ter nota, nalgúns casos 
aprobada, non pertence a toda a materia impartida 
na 2ª avaliación. 

A Nota final será a media das dúas primeiras 
avaliacións, entendendo que está pendente de 
examinar e calificar Excel. 

En cada avaliación un 40% da nota pertence a 
Operatoria de teclados e un 60% ao resto das 
unidades didácticas que se imparten en cada unha 
delas.  

Non obstante ,o que aprobe operatoria de teclados 
na avaliación final ha de sumárselle a media do resto 
das aplicación. 

- WhasAapp con 
delegado de 
grupo para 
comunicacións 
rápidasç 

- Correo 
electrónico para 
comunicaciones 
individuales  

- Classroom para 
las tareas diarias 
y los exámenes. 

- Webx para clases 
con explicaciones 
generales 
compartiendo 
escritorio y para 
los exámenes. 
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No periodo que transcurre entre esa data e a da 2ª avaliación , 
entregaron moi poucas tarefas e tampouco presentaron dúbidas. E 
polo que me poño en contacto via teleconferencia coa aplicación 
webex, para buscar entre todos a mellor maneira de reforzar e 
recuperar a materia suspensa . 

Quedamos que  partires do día 14 de abril  lle entregaría a través de 
classroom una tarefa de reforzo e recuperación que devolvería feita 
polo mesmo medio antes das 15.00 horas do día seguinte, para ser 
correxidas indicando os erros cometidos e como subsanalos.  

Por último un día a semana temos una clase a través de 
videoconferencia na que compartindo eu o meu escritorio fago e 
explico as tarefas que xa foron entregadas e correxidas 
individualmente, por si hubese ainda alguna dúbida e poder 
aclarala. 

En canto as tarefas para a recuperación da 1ª avaliación son 
exercicios tipo modelo de exame que entrego e cada  alumno que 
teña esa materia pendente, para entregarme vía correo electrónico 
e ser correxido e devolto ao alumno coas enmendas que teña que 
facer. 

Para alcanzar alomenos as pulsacións requeridas na segunda 
avaliación, comuniqueilles que deberían todos os días escribir en un 
único documento en Word un tempo prudencial para obter 
velocidade, e que cada día empezasen en una páxina nova, 
poñendo de encabezado de páxina a data do día. Será  entregado 
condo eu como profesora o esixa para revisar. 

  

A partir do 18 de maio serán convocados 
individulamente para examinarse de Excel todos e de 
Word aqueles que teñan word suspenso , de maneira 
que a día 5 de xuño estén todos avaliados ,xa que o 
día 8 remata a miña vida laboral e síntome no deber 
de avaliar o curso non deixando pendente esa labor 
para un profesor sustituto que seguro non se 
concedería, nin tampouco aos compañeiros de 
departamento que bastante teñen coa sua materia 
nestes momentos e circunstancias do curso. 

O exame individual será  telemático, a través de 
webex  tendo que ter o alumno o micro e a cámara 
activados, e compartindo o seu escritorio conmigo, 
para ir vendo como fai a tarefa imposta. 

No caso de  que o alumno non dispoña de micro e 
cámara incorporado no ordenador, entrará co móvil 
por videoconferencia e enfocará a cámara a él e a o 
seu ordenador. Cando eu o considere darei por 
rematado o exame e nese intre subiráo a classroom. 

A entrega de tarefas ao longo de esta ·3ª avaliación 
se terá en conta para subir nota hasta un máximo de 
1 puntos, téndose en conta a premura da entrega, a 
calide coa que se resolveu a tarefa e as correccións 
feitas a posteriori. 

A consideración e valoración do traballo feito na aula 
antes do confinamento, con atino e desenvoltura 
podrá valorarse hasta un máximo de 1 punto.   

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 
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Os alumnos que perderon o dereito a avaliación continua son alumnos que non asistiron nunca a clase e que non foron dados de Baixa 
por non ter recollido as comunicacións que se lle envían por correo certificado e acuse de recibo. Polo tanto serán convocados para un 
examen telemático, tendo que compartir o escritorio con cámara e audio activados e de non ter cámara e audio no ordenador, terán 
instalado webex no seu teléfono móvil para ter activada o audio  e a cámara que enfoque ao alumno e o ordenador. 

Serán convocados por correo electrónico que viñeron usando ao longo do curso. 

A nota será obtida coa media das aplicación impartidas na 1ª e na 2ª avaliación, supoñendo Operatoria de Teclados o 40% e o resto 
das aplicación o 60% tendo que ter como mínimo aprobado todas e cada una das partes. 
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1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: COMUNICACIÓN E ATENCIÓN AO CLIENTE Profesor: Ana Mª Ramos Vàzquez 

Adaptación da programación e actividades de 
recuperación das materias suspensas da 1ª e 2ª 
avaliación 
 

Criterios de cualificación Instrumentos  de comunicación. 
 

Elimínanse da programación a efectos de cualificación 
e avaliación as UD 5 Atención á clientela, UD 6 
Xestión de reclamacións e dereitos do consumidor e 
UD 7 O servizo posvenda, que se corresponden coas 
 RA1.- “Aplica técnicas de comunicación, logo de 
identificar as máis adecuadas, na relación á clientela 
e persoas usuarias” 
RA2.- “Xestiona consultas, queixas e reclamacións da 
posible clientela, aplicando a normativa”. 
RA3.- “Organiza o servizo posvenda en relación coa 
fidelización da clientela”. 
O alumnado que ten aprobadas a I e II Avaliación terá 
a oportunidade de mellorar a súa nota  a través da 
asistencia ás clases non presenciais (10%) e a 
cualificación de tarefas das mesmas (na primeira 
entrega de arquivos) (20%), non sendo preciso a 
realización de ningún exame máis e contando como 
nota do exame a media das dúas avaliacións 
anteriores ponderada nun 70%. 
Si a nota resultante fose menor que a nota media da I 
e II Avaliación, aplicarase esta última. 

 
10% asistencia ás Google Classroom, 
entendendo por tal a entrega en tempo 
e forma das tarefas propostas. 
 
20% media das cualificacións das tarefas 
na primeira entrega. 
 
70% exame on line ou presencial de ser 
permitido 

Google Classroom coas contas 
institucionais. 

anaramos@iesafonsoxcambre.com 
 
Videoconferencia  

mailto:anaramos@iesafonsoxcambre.com
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O alumnado con avaliacións suspensas terá que facer 
ademais das actividades de recuperación propostas 
un exame final cos contidos das unidades didácticas 
non superadas na I e II Avaliación 
 
   Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Farase unha proba extraordinaria teórico-práctica baseada na totalidade dos contidos mínimos esixibles que se puntuará sobre 10, 
tendo que obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. Non hai alumnado nesta situación porque os comunicados enviados 
aos alumnos que abandonaron o curso foron rexeitados en todos os envíos postais e non abertos nos e-mails. 
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1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: FOL Profesor: SONSOLES GARCÍA SAAVEDRA 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

Os contidos previstos para a terceira avalciación na programación 
eran os relativos á unidade formativa de Prevención de Riscos Laborais. 
Ditos contidos non serán avaliables pero o obxectivo é que os alumnos 
alcancen unha competencia mínima nesta materia, que abrangue o estudo 
das unidades didácticas esenciais da mesma: 

• Condicións de traballo e saúde. 

• Fatores de risco e a súa avaliación 

• Execución de medidas de prevención e protección. 
 

A fin de acadar os siguientes resultados de aprendizaxe: 

• Recoñece os dereitos e obrigas das persoas traballadoras e 
empresarios relacionados coa seguridade e saúde no traballo. 

• Avalía as situación de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis 
habituais do sector administrativo. 

• Participa da elaboración dun plan de prevención de riscos e 
identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. 

• Dermináronse as medidas de prevención e protección do contorno 
laboral da titulación de técnico superior en administración e 
finanzas. 

 
Por outra banda, enviaranse tareas de reforzo e repaso da materia 
impartida nas dúas avaliacións presenciais, especialmente exercicios e 
supostos prácticos a fin de afianzar contidos ou recuperar as partes 
suspensas e acadar os seguintes resultados de aprendizaxe: 

• Identifica os dereitos e obrigas das relación laboráis. 

• Identifica os elementos esenciais do contrato de traballo. 

4. Aqueles alumnos que tiveran aprobadas as dúas 
avaliacións poderán mellorar a súa calificación 
ordinaria en xuño se envían tarefas puntualmente e 
colaboran activamente nos traballos propostos ao 
longo do terceiro trimestre.  
Estes traballos irán especialmente dirixidos ao reforzo 
e repaso dos contidos impartidos, así como a 
ampliación e desenvolvemento de novos contidos. 
Estes novos contidos non terán en ningún caso carácter 
restritivo en canto a nota final, servindo únicamente 
para subir a nota. 
En caso de non entregar tarefas, a nota final será a 
media da 1ª e 2ª avaliación. 
 

5. En caso de ter suspensas unha das avaliacións, o 
alumno terá dereito a unha proba final das partes 
suspensas no mes de xuño que, de non poder ser 
presencial, consistirá nunha proba online coma un 
cuestionario, un exame oral por videoconferencia ou a 
entrega dun suposto teórico- práctico nun tempo 
prefixado. 
Excepcionalmente, a profesora poderá “indultar” ao 
alumno e non realizarlle  esta proba final para aprobar 
se este amosa interese e entregou puntual e 
debidamente todas as tarefas de recuperación 
encomendadas. 

6. En caso de ter suspensas as dúas avaliacións, o alumno 
examinarase necesariamente das mesmas nunha 

• Correo 
electrónico 

• Google Classroom 

• Videoconferencia 
(Cisco Weebex) 

(Ningún alumno 
manifestou ter 
problemas de medios 
ou conectividade) 
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• Identifica as causas e fectos da extinción do contrato, con fincapé 
no despedimento. 

• Analizar o recibo de salarios e o seus elementos. 
Determina a acción protectora da Seguridade Social ante as 
continxencias cubertas, e as clases de prestacións. 

proba final no mes de xuño, que de non poder ser 
presencial, consistirá nunha proba online coma un 
cuestionario, un exame oral por videoconferencia ou 
na entrega dun suposto teórico- práctico nun tempo 
prefixado. 
A efectos da calificación final, a profesora poderá ter en 
conta o traballo do alumno (entrega de tarefas de 
recuperación e ampliación, pulcritude e puntalidade na 
entrega, etc.)  ao longo do terceiro trimestre a efectos 
de alcanzar a nota mínima de aprobado pero será 
preceptiva a proba para aprobar.  

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Aqueles alumnos que perderan o dereito á avaliación continua antes do 13 de marzo terán dereito a un exame final no mes de xuño que, de non poder ser 
presencial, consistirá nunha proba online similar á descrita nos apartados anteriores, habida conta de que só se poderá avaliar a materia impartida nas dúas 
avaliacións presenciais do presente curso académico. 
Excepcionalmente, estes alumnos poderán participar activamente nas clases virtuais e a profesora terá en conta o seu traballo e as tarefas enviadas. 
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1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: INGLÉS Profesor: Almudena Gracia Castro 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

 
- A 3º avaliación, debido as características excepcionáis do 

trimestre, dedicarase a actividades de reforzo, repaso e, 
nalgúns casos, recuperación das avaliacións suspensas. 

- Os contidos exixibles serán únicamente os dados ata a 
data do 13 de marzo. 

- Debido á imposibilidade de realizar exames presenciais, 
todas as tarefas que realize o alumnado incluirán as 
destrezas escritas agás as destrezas oráis. 

- A presentación oral de final de curso sustituirase por unha 
presentación escrita. 

- Para recuperar as avaliacións suspensas, o alumnado 
deberá completar e enviar os exercicios , das unidades 
correspondentes, do caderno de traballo. 

- As tarefas escritas que deberá realizar o alumnado 
incluirán:  

- Vocabulary 
- Reading Comprehensión 
- Writing. 

 

 
    
 
   1ª avaliación: 50% 
 
   2ª avaliación: 50% 
 
 
   Terase en conta , para a nota final, todas as tarefas 
e actividades que o alumnado presente ao longo do 
3º trimestre. 

 
Vía e-mail 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua deberán enviar via e-mail todos os exercicios do caderno de traballo das 
unidades realizadas ata o 13 de marzo. Serán cualificados con un apto si as destrezas escritas: vocabulary, reading e writing teñen o 
mínimo exixible.. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 1º A 2º CURSO  DE CICLO SUPERIOR 

Atendendo os criterios de flexibilización da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do 
sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial, o equipo docente do Departamento de FP acorda por unanimidade aplicar os 
seguintes criterios: 

Como norma xeral, o alumado poderá promocionar si suspende módulos que superen as 300 horas, sempre que equipo 
docente considere: 

3. Que os módulos que suspende non impedirán que o alumno poda aproveitar debidamente as materias do segundo curso. 
4. Que os módulos suspensos, (que superen as 300 horas), non sexan  por haber abandonado a materia. Considérase como 

abandono calquera das seguintes causas: 

e) Non manter contacto telemático tendo constancia da súa posibilidade. 
f) Non asistir e participar como mínimo ao 75% das clases telemáticas. 
g) Non haber entregado  en prazo e forma, como mínimo o 75% das tarefas solicitadas. 
h) Non haber participado nas diferentes probas telemáticas propostas a partir do 13 de marzo. 

O caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación 
negativa, será convocado a unha proba telemática, ou presencial se a situación sanitaria o permite, (tendo que acadar polo menos un 4 
en dita proba). 
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2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: GESTIÓN DE RRHH Profesor: SONSOLES GARCÍA SAAVEDRA 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

 
Non é necesario adaptar a programación xa que xa se alcanzaran 
con data 12 de marzo todos os resultados de aprendizaxe e criterios 
de avaliación fixados na programación. 
 
A profesora enviará tarefas de respaso e reforzo dos contidos 
impartidos e enviará corrección individual das mesmas aos alumnos 
que llas envíen, adaptadas aos resultados de aprendizaxe e criterios 
de avaliación. 

• Xestiona a documentación que xera o proceso de 
contratación, aplicando a normativa. 

• Programa as tarefas administrativas correspondentes a 
modificación, suspensión e extinción do contrato de 
traballo, aplicando a normativa e cubrindo a 
documentación aparellada. 

• Caracteriza as obrigas administrativas da parte empresarial 
coa Seguridade Social, tramita a documentación e realiza os 
cálculos procedentes. 

• Confecciona os documentos dereivados do proceso de 
retribución de RRHH e as obrigas de pagamento, aplicando 
a normativa. 

 
  

1. En caso de ter suspensas unha das avaliacións, o 
alumno terá dereito a unha proba final das partes 
suspensas no mes de xuño que, de non poder ser 
presencial, consistirá nunha proba online coma un 
cuestionario, un exame oral por videoconferencia 
ou a entrega dun suposto teórico-práctico nun 
tempo prefixado. 
Excepcionalmente, a profesora poderá “indultar” 
ao alumno e non realizarlle esta proba final para 
aprobar se este amosa interese e entregou 
puntual e debidamente todas as tarefas de 
recuperación encomendadas. 

 
2. En caso de ter suspensas as dúas avaliacións, o 

alumno examinarase necesariamente das mesmas 
nunha proba final no mes de xuño, que de non 
poder ser presencial, consistirá nunha proba 
online coma un cuestionario, un exame oral por 
videoconferencia ou na entrega dun suposto 
teórico- práctico nun tempo prefixado. 
A efectos da calificación final, a profesora poderá 
ter en conta o traballo do alumno (entrega de 
tarefas de recuperación e ampliación, pulcritude e 
puntalidade na entrega, etc.)  ao longo do terceiro 

 

• Correo 
electrónico 

• Google 
Classroom 

• Videoconferenci
a (Cisco 
Weebex) 
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trimestre a efectos de alcanzar a nota mínima de 
aprobado pero será preceptiva a proba para 
aprobar.  

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Non hai alumnos nesta situación 
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2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: XESTIÓN FINANCEIRA Profesor: MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

No Módulo de Xestión financeira as tarefas consisten en repasar e 
superar todos o s contidos. 
 
A parte práctica axustarase a seguinte progresión cronolóxica. 
Ata o  17 de abril, Interés simple. 
Ata o 24 de abril, Contas bancarias. 
Ata o 1 de maio, Desconto. 
Ata o  8 de maio, Interés composto. 
Ata o  22 de maio, Rendas. 
Ata o 5 de xuño, Préstamos. 
 
A teoría dos 7 temas impartidos, repasarase de xeito paralelo os 
supostos. O alumnado revisará a comprensión dos contidos teóricos 
pola súa conta e  poderá consultar as dúbidas ou aclaracións o 
longo das clases por video, por teléfono , correo electrónico ou 
whasap.  
 
A realización destas actividades contribúen a alcanzara os 
Obxectivos xerais e as Competencias profesionais, persoais e 
sociais. 
Do mesmo xeito os repasos  levan a aplicación e cumprimento a 
totalidade dos Resultados de aprendizaxe e os  Criterios de 
avaliación do currículo deste Ciclo. 
  

Sobre o proposta na Programación non  existe ningún 
cambio na asignación de porcentaxes para acadar a 
nota final. A saber:  
 
35 % para I. simple, Ctas. bancarias, Desconto e I. 
composto 
35 % para Rendas e Préstamos 
30 % para toda a Teoría. 
 
 
Terase en conta: 
A asistencia as videoconferencias 
As preguntas e respostas feitas na  clase. 
A entrega de exercicios e material demandado 
 
A partir do 5 de xuño faranse entrevistas e controis 
individuais para asentar as competencias e 
coñecementos adquiridos.  
Empregaranse os instrumentos de comunicación que 
se especifican no lateral.  
  

Para este grupo 

creouse un grupo de 

whasap  no que se  

informa  das 

actividades a 

desenvolver e das  

tarefas a entregar. 

Para a aclaración e 

comentarios as 

dúbidas poden 

enviar preguntas e 

outros documentos 

o whasap grupal ou 

o persoal. A 

resposta tamén 

pode facerse de 

xeito telefónico ou a 

través doa correo 

electrónico 
(msanchez@edu.xunta.g

al) 

Pero o groso das 

actividades 
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desenvolveranse na  

aplicación de video-

conferencia webex. 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Non existe este tipo de alumnado. 
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2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: CONTABILIDADE E FISCALIDADE Profesor: Mª Fernanda Rojo Negro 

Adaptación da programación e actividades de recuperación 
das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

1.- Adaptación da programación 
Debido a que é o módulo  xa rematou en Marzo é que os alumnos 
suspenderon, non procede facer ningunha modificación a 
programación aínda  que flexibilizarase e o contido  
Os alumnos de segundo curso só teñen a primeira e a segunda 
avaliación xa que na terceira no caso de aprobar todos os módulos 
pasan a ter o periodo de FCT 
Durante o curso ordinario non puiden examinar de : 
Desenvolvemento xeral do cálculo do imposto: contabilidade e 
imposto de sociedades. 
Debido a que o exame era na semana seguinte o peche das clases 
polo que tampouco  vou a examinar de esta parte aos alumnos que 
suspenderon o módulo . pero como  a meteria síi está explicada vou 
a facer un repaso 
2.- Actividades de recuperación 
a.- Estase a dar clases por videconferencia os martes, mércores e 
xoves de 16.30 a 18.30 cada día 
Explícase o contido e proponselles  exemplos que se van resolvendo 
na clase 
Proporciónaselles  exemplos para que realicen na case e os suban 
ao classroom 
b.- Dínlles o solucionario do libro para que eles poidan reapasar os 
exercicios 
c.- Teñen todos os exercicios feitos na clase ordinaria , pídolles que 
os repitan e que me pregunten aquello que non souberon resolver  

1.- supostos semais que teñen que facer nas dúas 
horas de clase 30% 
2.- realización de exercios de repaso e consulta das 
dúbidas  20% 
3.- probas  peródica avisada con tempo suficiente 
que realizaran no periodo das clases, conectados por 
videoconferencia e ,se non ten ningún fallo técnico, 
coa cámara e o micrófono conecctado 50% 
4.- proba final en xuño obligatoria para aqueles que 
non han superdo a avaliación continua que  veño a 
realizar diferenciando a unidade de competencia de 
contabilidade e de fiscalidade 
para esa proba é online , proprcionareilles o exercicio 
por classroom , Terán que facerlo en  
videoconferencia coa cámara e o micrófono aberto. 
Se esto no é posible fareilles un examen individual no 
que poida falar con eles. 
( Xa probamos e é factible sin ningún problema) 
 
  

1.- Classroom 
2,. Videoconferencia 
( webex) 
3.- Correo 
electrónico 
4.- Washapp 
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 d.- Exercicios de impostos utilizando o similador web de IRPF que 
proporciona a axencia tributaria 
  

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Aos alumnos que perderon o dereito a avaliación contínua e os pendentes dínlles a oportunidade de incorporarse as clases de 
recuperación do curso de referencia e o fixeron polo que os criterios de avaliación e cualificación son os mesmos 
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2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL Profesor: Ana Mª Ramos Vàzquez 

Adaptación da programación e actividades de 
recuperación das materias suspensas da 1ª e 2ª 
avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de comunicación. 

Dado que neste curso xa se impartiran todos os 
contidos e foran avaliadas todas as unidades 
didácticas, agás a UD 5 “Fases e operacións da cadea 
loxística”, impartida pero non avaliada antes do 13 
de marzo, correspondendo este período xa a 
actividades de recuperación,  entendo que  é preciso 
non incluír nos exames o RA5 “Define as fases e 
operacións que deben realizarse dentro da cadea 
loxística, asegurándose a rastrexabilidade e a 
calidade no seguimento da mercadoría” 
As tarefas e exames versarán sobre os RA, que cada 
alumno ten pendentes de recuperar, segundo 
informe individual entregado xunto coas notas da II 
Avaliación 

10% asistencia ás Google Classroom, 
entendendo por tal a entrega en tempo e 
forma das tarefas propostas. 
 
20% media das cualificacións das tarefas 
na primeira entrega. 
 
70% exame on line ou presencial de ser 
permitido 

Google Classroom coas contas 
institucionais. 

anaramos@iesafonsoxcambre.com 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Farase unha proba extraordinaria teórico-práctica baseada na totalidade dos contidos mínimos esixibles que se puntuará sobre 10, 
tendo que obter unha nota igual ou superior a 5 para aprobar. Non hai alumnado  neste módulo 
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2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: SIMULACIÓN EMPRESARIAL Profesor:   MARÍA JESÚS VÁZQUEZ MÉNDEZ 

Adaptación da programación e actividades de recuperación das 
materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

 
A programación do módulo estaba establecida deste xeito, segundo consta na 
aplicación  oficial da Consellería.  
 

 
 
No momento da suspensión das clases estaban impartidas e avaliadas mediante 
probas escritas todas as unidades didácticas 
Os alumnos entregaron o proxecto rematado e a presentación que tiñan 
preparada por medios telemáticos. 
 
Non e necesario facer ningunha modificación na programación 

 
1ª e 2ª AVALIACIÓN 
Aplicáronse os criterios establecidos na 
programación, agás a exposición do proxecto, que 
ponderaba un 10% e que se aplicou ó contido do 
proxecto. 
 
Os criterios establecidos inicialmente para a 
recuperación dos alumnos suspensos 
establecidosna programación eran os seguintes: 
 
“Os alumnos que deban recuperar o módulo no 6º 
trimestre do ciclo, no tempo de recuperación da 
F.C.T., terán que completar e/ou refacer  o proxecto 
empresarial e expoñelo. Deberán tamén asistir ás 
clases de recuperación coa regularidade que en 
xeral teñen que manter e realizar as actividades que 
se lles indique nas clases de recuperación. Para 
aprobar o módulo terán que ter una nota superior a 
5 puntos, segundo os criterios expostos na apartado 
5 desta programación 
- Probas escritas 70% 
- Proxecto final 30% 
 En todo caso, a proba específica de recuperación 
diseñada ao remate do módulo para aqueles 
alumnos que non acadaron os obxectivos polo 
método ordinario, efectuarase dacordo cos criterios 

 
No momento da 
suspension das clases os 
alumnos xa remataran as 
unidades didácticas, os 
exercicios e os exames. 
Quedba pendente a 
entrega final do proxecto 
e a sua exposición. 
A entrega final do 
proxecto, a presentación 
do mesmo e as notas dos 
exames fixerónse a 
través do grupo de 
correos electónicos da 
clase que xa se utilizaba 
durante o curso. 
 
 Rematada a 2º 
avaliación, 3 alumnos 
suspenden o módulo 
 
Establecese o sistema de 
recuperación do mesmo 
a través da comunicación 
por correo electrónico 
con estes alumnos 
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e as ponderaciones establecidas nesta 
Programación” 
 
 
 
 
 
Novos criterios adaptados a situación actual para 
estes 3 alumnos. Nota final do módulo 
- Obrigatorio a presentación do proxecto por vía 
telemática con todas as fases que se estableceron 
dende o primeiro día do curso:  60% 
- Recuperación dos contidos das unidades didácticas 
a traves dos exercicios e tarefas propostas. Serán 
obrigatorios aquelas que estiveran suspensas 
durante o curso: 40 % 
Non se contempla a posibilidade de examen único 
 

Non se considera outro 
medio porque este 
funciona e porque cada 
alumno ten que ter 
atención individualizada 
xa que os 3 proxectos 
non van ó mesmo ritmo, 
nin teñen suspensos os 
mismos contidos das 
unidades didácticas 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

 
Estaba establecido na programación inicial do módulo 
 
Non hai alumnos con perda de dereito a avaliación continua  
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2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: PROXECTO DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS Profesor: MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 

Adaptación da programación e actividades de 
recuperación das materias suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de cualificación Instrumentos  de 
comunicación. 

A realización deste módulo non sufre ningún cambio, terá a duración 
estimada de 26 horas e constará basicamente de dous elementos. 
A elaboración de un Informe e a exposición do mesmo. 
 
O citado Informe e a súa posta en coñecemento  do equipo docente 
relacionase con todos os Obxectivos xerais e as Competencias profesionais, 
persoais e sociais do ciclo. 
 
A novidade é normativa, pois tal e como contempla a Resolución do 23 de 
abril do 2020 de medidas excepcionais o módulo pode realizarse no período 
establecido con carácter xeral (ata o mes de xuño de 20209) ou no momento 
de facer a FCT , si o alumno opta por desenvolvelo a partir do 1 de setembro 
de 2020. 
 
*Tal e como está previsto na Resolución do 23 de abril de 2020 este Proxecto 
podería chegara a integrar a Formación en centros de traballo e crear un 
único módulo cunha duración de 245 horas (220 de FCT e 25 do Proxecto). 
Nese caso, integraríanse os Resultados de aprendizaxe e os Criterios de 
avaliación dos dous módulos. 
 
**A adaptación neste caso pasaría por potenciar o desenvolvemento dos 
aspectos mais concretos da FCT e que xa están no módulo do Proxecto.  

Sobre o proposta na Programación 
non  existe ningún cambio na 
asignación de porcentaxes para acadar 
a nota final. A saber:  
 
Presentación da documentación: 5 
puntos. 
3 polos contidos 
1 pola redacción 
1 polo deseño. 
 
Exposición do Informe: 5 puntos. 
2 polo contido. 
2 polo estilo expositivo. 
1 polos medios de apoio empregados . 

Para este grupo creouse un 

grupo de whasap  no que se  

informa  das actividades a 

desenvolver e das  tarefas a 

entregar. 

Para a aclaración e 

comentarios as dúbidas 

poden enviar preguntas e 

outros documentos o 

whasap grupal ou o persoal. 

A resposta tamén pode 

facerse de xeito telefónico 

ou a través doa correo 

electrónico 
(msanchez@edu.xunta.gal) 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Non existe este tipo de alumnado. 
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2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MODULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO Profesor: MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA 

Adaptación da programación e actividades de recuperación das materias 
suspensas da 1ª e 2ª avaliación 

Criterios de 
cualificación 

Instrumentos  de 
comunicación. 

A realización deste módulo non sofre un cambio importante, pois de acordo ca  
Resolución do 23 de abril do 2020 de medidas excepcionais prodúcense varios 
axustes. 
 
a.-Redúcese a súa duración os mínimos previstos na normativos dos Ciclos e que 
significa  un total de 220 horas. 
 
b.-Favorécese a realización do módulo mediante a fórmula do teletraballo, sempre 
que a empresa ofreza esa posibilidade. 
 
c.-De non facerse este módulo por decisión do centro ou alumno, pasará a integrarse 
nun único módulo xunto co Proxecto de Administración e finanzas. Terá neste caso 
unha duración de 245 horas (220 de FCT e 25 do Proxecto). 
 
d.-Poderase face r o módulo da FCT fora do período ordinario, pero no curso actual 
(antes do 31 de agosto de 2020). 
 
e.-Por último, o alumnado pode optar por desenvolver o módulo fora do período 
ordinario e a partir do 1 de setembro. O alumnado matricularase en calquera dos 
períodos extraordinarios  establecidos para facer este módulo (setembro, xaneiro ou 
abril de calquera curso posterior). Non se consumirá convocatoria do curso 2019.2020 
neste caso. 

Tal e como figuran nas 
normas deste módulo, a 
cualificación será de 
APTO ou NON APTO. 
 
Para acadar a 
consideración de unha ou 
outra  teranse en conta 
os comentarios e 
suxestións  feitos polos  
titores dos centros de 
traballo.  

Para este grupo creouse un grupo 

de whasap  no que se  informa  

das actividades a desenvoltas. 

As aclaracións e comentarios as 

dúbidas poden pode facerse de 

xeito telefónico ou a través doa 

correo electrónico 

(msanchez@edu.xunta.gal  ou no 

whasap comentado. 
 

Criterios de avaliación e cualificación  dos alumnos con perda de dereito a avaliación continua: 

Non existen. 
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CRITERIOS DE ACCESO A FCT  DO  2º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

Atendendo os criterios de flexibilización da Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do 
sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial, o equipo docente do Departamento de FP acorda por unanimidade aplicar os 
seguintes criterios: 

Tal e como di a resolución citada, os centros educativos flexibilizarán os criterios de titulación, atendendo a principios xerais de 
adquisición da competencia xeral do título e non da superación da totalidade dos módulos formativos. E por iso que acordamos que o 
alumnado, como norma xeral, poderá acceder a FCT si suspende 1 módulo, sempre que equipo docente considere: 

3. Que o módulo que suspende non impide que o alumno poida adquirir a competencia xeral do título. 
4. Que o módulo suspenso, non sexa  por haber abandonado a materia. Considérase como abandono calquera das seguintes causas: 

e) Non manter contacto telemático tendo constancia da súa posibilidade. 
f) Non asistir e participar como mínimo ao 75% das clases telemáticas. 
g) Non haber entregado  en prazo e forma, como mínimo o 75% das tarefas solicitadas. 
h) Non haber participado nas diferentes probas telemáticas propostas a partir do 13 de marzo. 

O caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación de materias pendentes ou con avaliación 
negativa, será convocado a unha proba telemática, ou presencial se a situación sanitaria o permite, (tendo que acadar polo menos un 4 
en dita proba). 

 
 

 


