
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. 

 

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 (4 
ou menos), 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 na 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 

• Correo 
electrónico 

• Google 
Classroom 

• Videoconferenci
a (Cisco 
Weebex) 

(Ningún alumno 
manifestou ter 
problemas de 
medios ou 
conectividade) 



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. 

• 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. 

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 (60%). 
A efectos da calificación final, a profesora terá 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 (40%).  

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. 

 

Criterios de promoción: 

Os que se decidan xunto co Dpto de Administración. 

 

 



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. 

 

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) 

(Ningún alumno 
manifestou ter 
problemas de 
medios ou 
conectividade) 



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. 

• 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. 

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. 

 

Criterios de promoción: 

 Os que se decidan xunto co Dpto de Administración. 

 


