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Adaptación na programación para a
finalización do curso 2019-2020
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2019-2020, nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Páxina 1 de 7

1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
Peso na
cualificació
n

UNIDADE DIDÁCTICA 5: O DEREITO LABORAL

Instrumentos de avaliación

A RELACIÓN LABORAL. (Datas previstas 15/4 - 21/4) - Repaso
▪

CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de
aplicación do dereito do traballo.

10%

▪

CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións
laborais.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

O CONTRATO DE TRABALLO E O CONVENIO COLECTIVO (Datas previstas
21/4 - 28/4) - Repaso
▪

CA2.3.2. Recoñeceronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

10%

▪

CA2.4.2. Recoñecerónse as principais modalidades de contratación.

10%

▪

CA2.5.1 Recoñecéronse os dereitos e as obrigas máis relevantes en materia
laboral

10%

▪

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo
aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional
relacionado co título.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

A NÓMINA E A RETRIBUCIÓN (Datas previstas 29/4 - 5/5)
▪

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos
que o integran.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

30%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

CAMBIOS NO CONTRATO (MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN)
(Datas previstas 6/5 - 12/5)
▪

CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a
extinción da relación laboral.
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Peso na
cualificació
n

UNIDADE DIDÁCTICA 6: A SEGURIDADE SOCIAL

Instrumentos de avaliación

COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL (Datas previstas 13/5 - 19/5)
▪

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade
Social.

20%

▪

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

20%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

AS PRESTACIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL (Datas previstas 20/5 - 27/5)
▪

CA3.4.1 Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade
Social, os seus requisitos e a súa duración

30%

▪

CA3.5.1 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en
supostos prácticos sinxelos

30%

UNIDADE DIDÁCTICA 7 e 8: EQUIPOS DE TRABALLO E SAÍDAS LABORAIS

Peso na
cualificació
n

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

Instrumentos de avaliación

EQUIPOS DE TRABALLO (Datas previstas 28/5 - 3/6)
▪

CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás
dos equipos ineficaces.

10%

▪

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de
traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

20%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

SAÍDAS LABORAIS (Datas previstas 4/6 - 7/6)
▪

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de
organización do traballo.

10%

▪

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil
profesional de técnico en xestión administrativa.

20%

▪

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para

20%
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Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

as persoas coa titulación de técnico no sector.
▪

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura
de emprego.

20%

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Establécense como fundamentais e susceptíbeis de ser traballados os Criterios de Avaliación e contidos relacionados
centrándonos só nos establecidos como Mínimos exixíbeis na programación de inicio de curso, priorizando as aprendizaxes
básicas. O período proposto rematará o 7 de xuño. Adáptase a temporalización dos Criterios de Avaliación, organizándoos
de forma semanal para un mellor aproveitamento das aprendizaxes. Procurarase unha metodoloxía flexible e asíncrona
como é a propia dun ensino online, de forma que o alumnado poida organizar a súa actividade da mellor forma posible e
no ritmo que lle permita realizar un adecuado aproveitamento das aprendizaxes. A coordinación didáctica da materia
realizarase na Aula Virtual do IES de Rodeira, no módulo correspondente, se ben poderanse realizar excepcións en función
da dispoñibilidade, facilidade ou outras limitacións que cada alumna poida ter á hora de realizar as súas conexións,
procurando sempre garantir o efectivo dereito á educación do alumnado.
Seguindo as instrucións anteriores, o criterio de cualificación será o seguinte:
• A cualificación final do módulo estará baseada nas cualificacións obtidas seguindo a programación didáctica para as
Unidades e Criterios de Avaliación avaliados até o pasado 13 de marzo.
• Á cualificación anterior, o alumnado poderá incrementar a súa cualificación até 2 puntos totais en función do
aproveitamento que se realice durante o traballo online. A cualificación do período consistirá nunha valoración das
actividades e tarefas a realizar. A non participación do alumnado durante este período, independentemente da razón ou
causa, non poderá supor unha minusvaloración das cualificacións obtidas durante o período presencial.
• Para o período do confinamento, valoraranse do seguinte xeito, para cada criterio de avaliación:
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◦ Un 100% a entrega regular e en tempo das actividades e tarefas propostas.
Por unidades didácticas:
- A unidade 5 incrementará a cualificación da media presencial en até 0,75 puntos.
- A unidade 6 incrementará a cualificación da media presencial en até 0,75 puntos.
- As unidades 7 e 8 incrementarán de forma conxunta a media presencial en até 0,50 puntos.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

O alumnado con partes non superadas nos dous primeiros trimestres deberá realizar actividades propostas na aula virtual
en relación aos Criterios de Avaliación establecidos como mínimos na programación didáctica ordinaria e pendentes de
superar.

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Ao alumnado entregaráselle un informe individualizado cos Criterios de Avaliación pendentes e coas tarefas a realizar.
Valorarase a corrección nas tarefas entregadas e a entrega nos prazos establecidos.
Criterios de Cualificación
A parte da avaliación continua relativa á entrega de tarefas terá un peso na cualificación dun 100%.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

A proba de avaliación extraordinaria versará sobre os Criterios de Avaliación establecidos como mínimos na programación
didáctica ordinaria para as unidades 1 a 5 que foron desenvolvidas durante o período ordinario. Ademais terá unha parte
de mellora da cualificación que corresponderá co realizado no período online e que se recolle nesta modificación.
A proba realizarase de forma telemática na aula virtual do módulo e estará dispoñible o xoves 18 de xuño ás 11h.
Para a súa realización o alumnado interesado deberá darse de alta na Aula Virtual do curso, podendo comunicar calquera
incidencia ao profesor ou á titora.
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8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O alumnado que non poida seguir con continuidade esta modificación da programación mediante as vías extraordinarias
establecidas (Aula Virtual do IES de Rodeira), será analizado conxuntamente coa titoría do grupo para valorar a mellor
forma de lograr un adecuado seguimento e reforzo educativo, propondo as medidas que se poidan considerar máis
adecuadas, incluído a posibilidade de flexibilizar os Criterios de Avaliación e de Cualificación aquí establecidos.
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Formación profesional

Adaptación na programación para a 4nalización do
curso 2019-2020

Centro educa,vo
Código
36019475

Centro

Curso académico

IES de Rodeira

2019-2020

Ciclo forma,vo
Código

Nome

CMADG01

Xes(ón Administra(va

Módulo profesional
Código

Nome

MP0449

Formación e Orientación Laboral

Alumnado
Réxime

Modalidade

Xeral

Ordinario

Grupo

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)
Nome e apelidos
Sérgio Alexandre Nunes Garcia

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educa,va para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didác(ca)
Peso na
cualiIcación

UNIDADE DIDÁCTICA 5: O DEREITO LABORAL

Instrumentos de avaliación

A RELACIÓN LABORAL. (Datas previstas 15/4 - 21/4) - Repaso
▪

CA2.1. Iden+,cáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do
traballo.

10%

▪

CA2.2. Dis+nguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

O CONTRATO DE TRABALLO E O CONVENIO COLECTIVO (Datas previstas 21/4 - 28/4) - Repaso
▪

CA2.3.2. Recoñeceronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

10%

▪

CA2.4.2. Recoñecerónse as principais modalidades de contratación.

10%

▪

CA2.5.1 Recoñecéronse os dereitos e as obrigas máis relevantes en materia laboral

10%

▪

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colec+vo aplicable ou, en
ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co 9tulo de técnico en
xes+ón administra+va.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

A NÓMINA E A RETRIBUCIÓN (Datas previstas 29/4 - 5/5)
▪

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e iden+,cáronse os principais elementos que o integran.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

30%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

CAMBIOS NO CONTRATO (MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN) (Datas previstas 6/5 - 12/5)
▪

CA2.9 Iden+,cáronse as causas e os efectos da modi,cación, a suspensión e a ex+nción da relación
laboral.

Peso na
cualiIcación

UNIDADE DIDÁCTICA 6: A SEGURIDADE SOCIAL
COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL (Datas previstas 13/5 - 19/5)
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Instrumentos de avaliación

▪

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.

20%

▪

CA3.3 Iden=,cáronse, nun suposto sinxelo, as bases de co=zación dunha persoa traballadora e as
cotas correspondentes a ela e á empresa.

20%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

AS PRESTACIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL (Datas previstas 20/5 - 27/5)
▪

CA3.4.1 Determináronse as principais prestacións contribu=vas da Seguridade Social, os seus
requisitos e a súa duración

30%

▪

CA3.5.1 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prác=cos sinxelos

30%

Peso na
cualiLcación

UNIDADE DIDÁCTICA 7 e 8: EQUIPOS DE TRABALLO E SAÍDAS LABORAIS

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

Instrumentos de avaliación

EQUIPOS DE TRABALLO (Datas previstas 28/5 - 3/6)
▪

CA1.2 Determináronse as caracterís=cas do equipo de traballo e,caz fronte ás dos equipos
ine,caces.

10%

▪

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir
e transmi=r instrucións e coordinar as tarefas.

20%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

SAÍDAS LABORAIS (Datas previstas 4/6 - 7/6)
▪

CA2.12 Iden=,cáronse as caracterís=cas de,nitorias dos novos contornos de organización do
traballo.

10%

▪

CA4.5 Deseñáronse os i=nerarios forma=vos profesionais relacionados co per,l profesional de
técnico en xes=ón administra=va.

20%

▪

CA4.7 Iden=,cáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa
=tulación de técnico en xes=ón administra=va.

20%

▪

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

20%
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Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación posi(va e os criterios de cuali:cación
Establécense como fundamentais e suscep9beis de ser traballados os Criterios de Avaliación e con9dos relacionados centrándonos só nos establecidos
como Mínimos exixíbeis na programación de inicio de curso, priorizando as aprendizaxes básicas. O período proposto rematará o 7 de xuño. Adáptase a
temporalización dos Criterios de Avaliación, organizándoos de forma semanal para un mellor aproveitamento das aprendizaxes. Procurarase unha
metodoloxía ?exible e asíncrona como é a propia dun ensino online, de forma que o alumnado poida organizar a súa ac9vidade da mellor forma posible
e no ritmo que lle permita realizar un adecuado aproveitamento das aprendizaxes. A coordinación didác9ca da materia realizarase na Aula Virtual do IES
de Rodeira, no módulo correspondente, se ben poderanse realizar excepcións en función da dispoñibilidade, facilidade ou outras limitacións que cada
alumna poida ter á hora de realizar as súas conexións, procurando sempre garan9r o efec9vo dereito á educación do alumnado.
Seguindo as instrucións anteriores, o criterio de cuali,cación será o seguinte:
• A cuali,cación ,nal do módulo estará basada nas cuali,cacións ob9das seguindo a programación didác9ca para as Unidades e Criterios de Avaliación
avaliados até o pasado 13 de marzo.
• Á cuali,cación anterior, o alumnado poderá incrementar a súa cuali,cación até 2 puntos totais en función do aproveitamento que se realice durante
o traballo online. A cuali,cación do período consis9rá nunha valoración das ac9vidades e tarefas a realizar. A non par9cipación do alumnado durante
este período, independentemente da razón ou causa, non poderá supor unha minusvaloración das cuali,cacións ob9das durante o período presencial.
• Para o período do con,namento, valoraranse do seguinte xeito, para cada criterio de avaliación:
◦ Un 100% a entrega regular e en tempo das ac9vidades e tarefas propostas.
Por unidades didác9cas:
- A unidade 5 incrementará a cuali,cación da media presencial en até 0,75 puntos.
- A unidade 6 incrementará a cuali,cación da media presencial en aét 0,75 puntos.
- As unidades 7 e 8 incrementarán de forma conxunta a media presencial en até 0,50 puntos.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didác6ca)

O alumnado con partes non superadas nos dous primeiros trimestres deberá realizar ac6vidades propostas na aula virtual en relación aos Criterios de
Avaliación establecidos como mínimos na programación didác6ca ordinaria e pendentes de superar.

6.a) Procedemento para de,nir as ac6vidades de recuperación

Ao alumnado entregaraselle un informe indivualizado cos Criterios de Avaliación pendentes e coas tarefas a realizar.
Valorarase a corrección nas tarefas entregadas e a entrega nos prazos establecidos.
Criterios de Cuali,cación
A parte da avaliación con6nua rela6va á entrega de tarefas terá un peso na cuali,cación dun 100%.

6.b) Procedemento para de,nir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación con6nua

A proba de avaliación extraordinaria versará sobre os Criterios de Avaliación establecidos como mínimos na programación didác6ca ordinaria para as
unidades 1 a 5 que foron desenvolvidas durante o peírodo ordinario. Ademais terá unha parte de mellora da cuali,cación que corresponderá co
realizado no período online e que se recolle nesta modi,cación.
A proba realizarase de forma telemá6ca na aula virtual do módulo e estará dispoñibel o xoves 18 de xuño ás 11h.
Para a súa realización o alumnado interesado deberá darse de alta na Aula Virtual do curso, podendo comunicar calquera incidencia ao profesor ou á
6tora.
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8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educa2vo para o alumnado que non responda globalmente aos obxec2vos programados

O alumnado que non poida seguir con con2nuidade esta modi,cación da programación mediante as vías extraordinarias establecidas (Aula Virtual do IES
de Rodeira), será analizado conxuntamente coa 2toría do grupo para valorar a mellor forma de lograr un adecuado seguimento e reforzo educa2vo,
propondo as medidas que se poidan considerar máis adecuadas, incluído a posibilidade de ?exibilizar os Criterios de Avaliación e de Cuali,cación aquí
establecidos.
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Formación profesional

Adaptación na programación para a
finalización do curso 2019-2020

Centro educativo
Código

Centro

36019475

Curso académico

IES de Rodeira

2019-2020

Ciclo formativo
Código

Nome

CSADG01

Administración e Finanzas

Módulo profesional
Código

Nome

MP0658

Formación e Orientación Laboral

Alumnado

Docente

Réxime

Modalidade

Xeral

Ordinario

Grupo

(se procede, indicar o nome e os apelidos)
Nome e apelidos
Bernardo Alonso Álvarez

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019-2020, nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
Peso na
cualificació
n

UNIDADE DIDÁCTICA 5: O DEREITO LABORAL

Instrumentos de avaliación

A RELACIÓN LABORAL. (Datas previstas 15/4 - 21/4) - Repaso
▪

CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de
aplicación do dereito do traballo.

10%

▪

CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións
laborais.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

O CONTRATO DE TRABALLO E O CONVENIO COLECTIVO (Datas previstas
21/4 - 28/4) - Repaso
▪

CA2.3.2. Recoñeceronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

10%

▪

CA2.4.2. Recoñecerónse as principais modalidades de contratación.

10%

▪

CA2.5.1 Recoñecéronse os dereitos e as obrigas máis relevantes en materia
laboral

10%

▪

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo
aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional
relacionado co título.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

A NÓMINA E A RETRIBUCIÓN (Datas previstas 29/4 - 5/5)
▪

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos
que o integran.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

30%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

CAMBIOS NO CONTRATO (MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN)
(Datas previstas 6/5 - 12/5)
▪

CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a
extinción da relación laboral.
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Peso na
cualificació
n

UNIDADE DIDÁCTICA 6: A SEGURIDADE SOCIAL

Instrumentos de avaliación

COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL (Datas previstas 13/5 - 19/5)
▪

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade
Social.

20%

▪

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

20%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

AS PRESTACIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL (Datas previstas 20/5 - 27/5)
▪

CA3.4.1 Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade
Social, os seus requisitos e a súa duración

30%

▪

CA3.5.1 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en
supostos prácticos sinxelos

30%

UNIDADE DIDÁCTICA 7 e 8: EQUIPOS DE TRABALLO E SAÍDAS LABORAIS

Peso na
cualificació
n

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

Instrumentos de avaliación

EQUIPOS DE TRABALLO (Datas previstas 28/5 - 3/6)
▪

CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás
dos equipos ineficaces.

10%

▪

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de
traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

20%

Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

SAÍDAS LABORAIS (Datas previstas 4/6 - 7/6)
▪

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de
organización do traballo.

10%

▪

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil
profesional de técnico en xestión administrativa.

20%

▪

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para

20%
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Táboa de indicadores aplicada ao
documento de tarefas online

as persoas coa titulación de técnico no sector.
▪

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura
de emprego.

20%

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Establécense como fundamentais e susceptíbeis de ser traballados os Criterios de Avaliación e contidos relacionados
centrándonos só nos establecidos como Mínimos exixíbeis na programación de inicio de curso, priorizando as aprendizaxes
básicas. O período proposto rematará o 7 de xuño. Adáptase a temporalización dos Criterios de Avaliación, organizándoos
de forma semanal para un mellor aproveitamento das aprendizaxes. Procurarase unha metodoloxía flexible e asíncrona
como é a propia dun ensino online, de forma que o alumnado poida organizar a súa actividade da mellor forma posible e
no ritmo que lle permita realizar un adecuado aproveitamento das aprendizaxes. A coordinación didáctica da materia
realizarase na Aula Virtual do IES de Rodeira, no módulo correspondente, se ben poderanse realizar excepcións en función
da dispoñibilidade, facilidade ou outras limitacións que cada alumna poida ter á hora de realizar as súas conexións,
procurando sempre garantir o efectivo dereito á educación do alumnado.
Seguindo as instrucións anteriores, o criterio de cualificación será o seguinte:
• A cualificación final do módulo estará baseada nas cualificacións obtidas seguindo a programación didáctica para as
Unidades e Criterios de Avaliación avaliados até o pasado 13 de marzo.
• Á cualificación anterior, o alumnado poderá incrementar a súa cualificación até 2 puntos totais en función do
aproveitamento que se realice durante o traballo online. A cualificación do período consistirá nunha valoración das
actividades e tarefas a realizar. A non participación do alumnado durante este período, independentemente da razón ou
causa, non poderá supor unha minusvaloración das cualificacións obtidas durante o período presencial.
• Para o período do confinamento, valoraranse do seguinte xeito, para cada criterio de avaliación:
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◦ Un 100% a entrega regular e en tempo das actividades e tarefas propostas.
Por unidades didácticas:
- A unidade 5 incrementará a cualificación da media presencial en até 0,75 puntos.
- A unidade 6 incrementará a cualificación da media presencial en até 0,75 puntos.
- As unidades 7 e 8 incrementarán de forma conxunta a media presencial en até 0,50 puntos.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

O alumnado con partes non superadas nos dous primeiros trimestres deberá realizar actividades propostas na aula virtual
en relación aos Criterios de Avaliación establecidos como mínimos na programación didáctica ordinaria e pendentes de
superar.

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Ao alumnado entregaráselle un informe individualizado cos Criterios de Avaliación pendentes e coas tarefas a realizar.
Valorarase a corrección nas tarefas entregadas e a entrega nos prazos establecidos.
Criterios de Cualificación
A parte da avaliación continua relativa á entrega de tarefas terá un peso na cualificación dun 100%.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

A proba de avaliación extraordinaria versará sobre os Criterios de Avaliación establecidos como mínimos na programación
didáctica ordinaria para as unidades 1 a 5 que foron desenvolvidas durante o período ordinario. Ademais terá unha parte
de mellora da cualificación que corresponderá co realizado no período online e que se recolle nesta modificación.
A proba realizarase de forma telemática na aula virtual do módulo e estará dispoñible o xoves 18 de xuño ás 17h.
Para a súa realización o alumnado interesado deberá darse de alta na Aula Virtual do curso, podendo comunicar calquera
incidencia ao profesor ou á titora.
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8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O alumnado que non poida seguir con continuidade esta modificación da programación mediante as vías extraordinarias
establecidas (Aula Virtual do IES de Rodeira), será analizado conxuntamente coa titoría do grupo para valorar a mellor
forma de lograr un adecuado seguimento e reforzo educativo, propondo as medidas que se poidan considerar máis
adecuadas, incluído a posibilidade de flexibilizar os Criterios de Avaliación e de Cualificación aquí establecidos.
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Formación profesional

Adaptación na programación para a 4nalización do
curso 2019-2020

Centro educa,vo
Código
36019475

Centro

Curso académico

IES de Rodeira

2019-2020

Ciclo forma,vo
Código

Nome

CSIFC01

Administración de sistemas informá'cos en rede

Módulo profesional
Código

Nome

MP0380

Formación e Orientación Laboral

Alumnado
Réxime

Modalidade

Xeral

Ordinario

Grupo

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos)
Nome e apelidos
Sérgio Alexandre Nunes Garcia

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educa,va para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didác'ca)
Peso na
cualiIcación

UNIDADE DIDÁCTICA 5: O DEREITO LABORAL

Instrumentos de avaliación

A RELACIÓN LABORAL. (Datas previstas 15/4 - 21/4) - Repaso
▪

CA2.1. Iden+,cáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do
traballo.

10%

▪

CA2.2. Dis+nguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

O CONTRATO DE TRABALLO E O CONVENIO COLECTIVO (Datas previstas 21/4 - 28/4) - Repaso
▪

CA2.3.2. Recoñeceronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

10%

▪

CA2.4.2. Recoñecerónse as principais modalidades de contratación.

10%

▪

CA2.5.1 Recoñecéronse os dereitos e as obrigas máis relevantes en materia laboral

10%

▪

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colec+vo aplicable ou, en
ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co 9tulo de técnico en
xes+ón administra+va.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

A NÓMINA E A RETRIBUCIÓN (Datas previstas 29/4 - 5/5)
▪

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e iden+,cáronse os principais elementos que o integran.

10%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

30%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

CAMBIOS NO CONTRATO (MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN) (Datas previstas 6/5 - 12/5)
▪

CA2.9 Iden+,cáronse as causas e os efectos da modi,cación, a suspensión e a ex+nción da relación
laboral.

Peso na
cualiIcación

UNIDADE DIDÁCTICA 6: A SEGURIDADE SOCIAL
COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL (Datas previstas 13/5 - 19/5)
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Instrumentos de avaliación

▪

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.

20%

▪

CA3.3 Iden=,cáronse, nun suposto sinxelo, as bases de co=zación dunha persoa traballadora e as
cotas correspondentes a ela e á empresa.

20%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

AS PRESTACIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL (Datas previstas 20/5 - 27/5)
▪

CA3.4.1 Determináronse as principais prestacións contribu=vas da Seguridade Social, os seus
requisitos e a súa duración

30%

▪

CA3.5.1 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prác=cos sinxelos

30%

Peso na
cualiLcación

UNIDADE DIDÁCTICA 7 e 8: EQUIPOS DE TRABALLO E SAÍDAS LABORAIS

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

Instrumentos de avaliación

EQUIPOS DE TRABALLO (Datas previstas 28/5 - 3/6)
▪

CA1.2 Determináronse as caracterís=cas do equipo de traballo e,caz fronte ás dos equipos
ine,caces.

10%

▪

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir
e transmi=r instrucións e coordinar as tarefas.

20%

Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

SAÍDAS LABORAIS (Datas previstas 4/6 - 7/6)
▪

CA2.12 Iden=,cáronse as caracterís=cas de,nitorias dos novos contornos de organización do
traballo.

10%

▪

CA4.5 Deseñáronse os i=nerarios forma=vos profesionais relacionados co per,l profesional de
técnico en xes=ón administra=va.

20%

▪

CA4.7 Iden=,cáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa
=tulación de técnico en xes=ón administra=va.

20%

▪

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

20%
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Táboa de indicadores aplicada ao documento de
tarefas online

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación posi'va e os criterios de cuali:cación
Establécense como fundamentais e suscep9beis de ser traballados os Criterios de Avaliación e con9dos relacionados centrándonos só nos establecidos
como Mínimos exixíbeis na programación de inicio de curso, priorizando as aprendizaxes básicas. O período proposto rematará o 7 de xuño. Adáptase a
temporalización dos Criterios de Avaliación, organizándoos de forma semanal para un mellor aproveitamento das aprendizaxes. Procurarase unha
metodoloxía ?exible e asíncrona como é a propia dun ensino online, de forma que o alumnado poida organizar a súa ac9vidade da mellor forma posible
e no ritmo que lle permita realizar un adecuado aproveitamento das aprendizaxes. A coordinación didác9ca da materia realizarase na Aula Virtual do IES
de Rodeira, no módulo correspondente, se ben poderanse realizar excepcións en función da dispoñibilidade, facilidade ou outras limitacións que cada
alumna poida ter á hora de realizar as súas conexións, procurando sempre garan9r o efec9vo dereito á educación do alumnado.
Seguindo as instrucións anteriores, o criterio de cuali,cación será o seguinte:
• A cuali,cación ,nal do módulo estará basada nas cuali,cacións ob9das seguindo a programación didác9ca para as Unidades e Criterios de Avaliación
avaliados até o pasado 13 de marzo.
• Á cuali,cación anterior, o alumnado poderá incrementar a súa cuali,cación até 2 puntos totais en función do aproveitamento que se realice durante
o traballo online. A cuali,cación do período consis9rá nunha valoración das ac9vidades e tarefas a realizar. A non par9cipación do alumnado durante
este período, independentemente da razón ou causa, non poderá supor unha minusvaloración das cuali,cacións ob9das durante o período presencial.
• Para o período do con,namento, valoraranse do seguinte xeito, para cada criterio de avaliación:
◦ Un 100% a entrega regular e en tempo das ac9vidades e tarefas propostas.
Por unidades didác9cas:
- A unidade 5 incrementará a cuali,cación da media presencial en até 0,75 puntos.
- A unidade 6 incrementará a cuali,cación da media presencial en aét 0,75 puntos.
- As unidades 7 e 8 incrementarán de forma conxunta a media presencial en até 0,50 puntos.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didác6ca)

O alumnado con partes non superadas nos dous primeiros trimestres deberá realizar ac6vidades propostas na aula virtual en relación aos Criterios de
Avaliación establecidos como mínimos na programación didác6ca ordinaria e pendentes de superar.

6.a) Procedemento para de,nir as ac6vidades de recuperación

Ao alumnado entregaraselle un informe indivualizado cos Criterios de Avaliación pendentes e coas tarefas a realizar.
Valorarase a corrección nas tarefas entregadas e a entrega nos prazos establecidos.
Criterios de Cuali,cación
A parte da avaliación con6nua rela6va á entrega de tarefas terá un peso na cuali,cación dun 100%.

6.b) Procedemento para de,nir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación con6nua

A proba de avaliación extraordinaria versará sobre os Criterios de Avaliación establecidos como mínimos na programación didác6ca ordinaria para as
unidades 1 a 5 que foron desenvolvidas durante o peírodo ordinario. Ademais terá unha parte de mellora da cuali,cación que corresponderá co
realizado no período online e que se recolle nesta modi,cación.
A proba realizarase de forma telemá6ca na aula virtual do módulo e estará dispoñibel o xoves 18 de xuño ás 11h.
Para a súa realización o alumnado interesado deberá darse de alta na Aula Virtual do curso, podendo comunicar calquera incidencia ao profesor ou á
6tora.
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8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educa2vo para o alumnado que non responda globalmente aos obxec2vos programados

O alumnado que non poida seguir con con2nuidade esta modi,cación da programación mediante as vías extraordinarias establecidas (Aula Virtual do IES
de Rodeira), será analizado conxuntamente coa 2toría do grupo para valorar a mellor forma de lograr un adecuado seguimento e reforzo educa2vo,
propondo as medidas que se poidan considerar máis adecuadas, incluído a posibilidade de ?exibilizar os Criterios de Avaliación e de Cuali,cación aquí
establecidos.
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Formación profesional

Adaptación na programación para a
finalización do curso 2019-2020

Centro educativo
Código

Centro

36019475

Curso académico

IES de Rodeira

2019-2020

Ciclo formativo
Código

Nome

CSIFC03

Desenvolvemento de Aplicacións Web

Módulo profesional
Código

Nome

MP0617

Formación e Orientación Laboral

Alumnado

Docente

Réxime

Modalidade

Xeral

Ordinario

Grupo

(se procede, indicar o nome e os apelidos)
Nome e apelidos
Bernardo Alonso Álvarez

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
2019-2020, nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
Dada a característica do título e o seu ensino online, non se realizan adaptacións aos Criterios de Avaliación do
módulo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Dada a modalidade de ensino online mantéñense os mínimos exixibles establecidos na programación orixinal. Esta é unha
modalidade de ensino onde o alumnado traballa dende o seu domicilio de xeito independente, mantense o contacto co
alumando a través das titorías online que se manteñen con normalidade.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Dada a natureza da modalidade de ensino online, mantéñense os criterios de avaliación por unidade didáctica da
programación orixinal.
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para o alumando con parte da materia non superada mantense a posibilidade de acceder a proba final. Esta, en función
das circunstancias ocasionadas pola pandemia, poderá ser presencial ou telemática.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Dada a natureza da formación non presencial, non existe a posibilidade de alumando con perda de dereito a avaliación
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continúa. Tanto o alumando que seguiu regularmente o curso como o que foi máis inconstante, se teñen parte da materia
pendente, terán dereito a asistir a proba final. Esta proba está programada para o xoves 11 de xuño ás 16:00h no IES
de Rodeira. De non poder ser presencial, debido as circunstancias provocadas pola pandemia por covid-19, farase de xeito
telemático.

8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Dada a natureza do ensino online, esta é unha modalidade de formación pensada para alumnado independente con
capacidade de organización e que non precisa un seguimento continúo no seu proceso de aprendizaxe. Todo o alumnado
dispón dos medios técnicos necesarios para cursar o módulo, e na aplicación empregada para o desenvolvemento do
curso, teñen todo o material dispoñible para poder superar a materia.
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Adaptación DA PROGRAMACIÓN
Didáctica. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES RODEIRA
CURSO: 4º ESO
MATERIA: INICIATIVA A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO: FOL
DATA: MAIO 2020
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

ÍNDICE
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2. Avaliación e cualificación.
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
4. Información e publicidade.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Competencias Clave
CCL
CMCCT

Comunicación lingüística
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

CD

Competencia dixital

CAA

Competencia aprender a aprender

CSC

Competencias sociais e cívicas

CSIEE

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

CCEC

Conciencia e expresións culturais

estándares de aprendizaxe


IAEEB1.1.1. Identifica as calidades persoais, as actitudes, as aspiracións e a formación propias das persoas con iniciativa emprendedora, e describe a actividade
dos/das empresarios/as e o seu papel na xeración de traballo e benestar social.



IAEEB1.1.2. Investiga con medios telemáticos as áreas de actividade profesional do seu contorno, os tipos de empresa que as desenvolven e os postos de
traballo en cada unha, razoando os requisitos para o desempeño profesional en cada un deles.



IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de carreira profesional propia relacionando as posibilidades do ámbito coas calidades e as aspiracións persoais, e valorando a
opción do autoemprego e a necesidade de formación ao longo da vida.



IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as traballadores/as e as empresas, en relación co funcionamento do
mercado de traballo.



IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e compróbaos en contratos de traballo e documentos de negociación
colectiva.



IAEEB1.3.3. Describe as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das traballadores/as e dos/das empresarios/as dentro deste, así como as
prestacións mediante procuras nas web institucionais, valorando a súa acción protectora ante as continxencias cubertas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020
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Competencias clave
CCL

CMCCT

CD

X

X
X

CAA

CSC

CSIEE

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

CCEC

CENTRO:
CURSO:
MATERIA

estándares de aprendizaxe

Competencias clave
CCL

CMCCT

CD

X

CAA

CSC

CSIEE



IAEEB1.3.4. Identifica as situacións de risco laboral máis habituais nos sectores de actividade económica máis salientables no ámbito, e indica os métodos de
prevención legalmente establecidos, así como as técnicas de primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano.



IAEEB2.1.1. Determina a oportunidade dun proxecto de empresa, identificando as características e tomando parte na actividade que a empresa desenvolve.



IAEEB2.1.2. Identifica as características internas e externas da empresa en proxecto, así como os elementos que constitúen o contono específico desta
(mercado, provedores/as, clientela, sistemas de produción e/ou comercialización, almacenaxe, etc.).



IAEEB2.1.3. Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada departamento, e identifica os
procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.

X

X

X



IAEEB2.1.4. Elabora documentos para a planificación das funcións da empresa en proxecto, tanto a longo como a curto prazo.

X

X

X



IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e seguimento de clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas
básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e administración de persoal, para a organización da información da empresa proxectada.



IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación, e
aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e presenciais.



IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en
redes sociais, aplicando os principios do márketing.



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en proxecto segundo os plans de control prefixados: simulando a toma de
decisións para cumprir os prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, mediante o traballo en equipo.

X

X



IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as
posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado.

X

X



IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias de capital e responsabilidades propias de cada tipo.

X



IAEEB2.2.1. Manexa como usuario/a de nivel básico aplicacións informáticas de control e seguimento de clientela, provedores/as e outros, aplicando as técnicas
básicas de contabilidade, xestión financeira e comercial e administración de persoal, para a organización da información da empresa proxectada.

X



IAEEB2.2.2. Transmite información entre as áreas e a clientela da empresa en proxecto, recoñecendo e aplicando técnicas de comunicación e negociación, e
aplicando o tratamento protocolario axeitado mediante medios telemáticos e presenciais.

X



IAEEB2.3.1. Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación en internet e en
redes sociais, aplicando os principios do márketing.

X



IAEEB2.3.2. Desenvolve tarefas de produción e/ou comercialización na empresa en proxecto segundo os plans de control prefixados: simulando a toma de
decisións para cumprir os prazos e os obxectivos establecidos e propondo melloras, mediante o traballo en equipo.

X

X

X



IAEEB2.3.3. Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as
posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado.

X

X

X
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estándares de aprendizaxe

Competencias clave
CMCCT

CD

CAA



IAEEB3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade económicofinanceiro a medio prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións reais de produtos financeiros
analizados e previsións de vendas, segundo un estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla de cálculo, manexando razóns financeiras
básicas.

CCL

X

X

X

CSC

CSIEE

X



IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as entidades financeiras do ámbito para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco
de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto de empresa.

X

X

X

X



IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa actividade e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e
indica as principais diferenzas entre eles.

X

X



IAEEB3.3.4. Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas á riqueza nacional e ao sostemento das cargas do Estado.

CCEC

X
X

X

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación
Procedementos: Dada a natureza eminentemente práctica da
materia, na que o alumando puxo en funcionamento unha
cooperativa escolar, no marco do programa DepoEmprende
na ESO, a avaliación farase a través do seguimento do
traballo feito polo alumando.

Avaliación

Instrumentos: establecese a cualificación final en base a
participación do alumando nos seguintes procesos:
• Creación da Cooperativa escolar: crear nome, imaxe
corporativa e sector de actividade.
• Escoller produtos para a súa comercialización.
• Negociación con provedores.
• Análise e estudo dos clientes prototipo.
• Enquisas e investigación de mercado
• Actividades de publicidade, marketing e ventas.
• Comercialización nos mercados locais e no mercado
organizado pola Deputación de Pontevedra

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de
curso:
A través dun seguimento da participación individual de cada
alumno/a nas actividades realizadas ao longo do curso
estableceuse a cualificación da 1ª e 2ª AV. A media aritmética
destas dúas cualificacións empregarase para establecer a
nota final base. O alumnado que teña superadas as dúas
primeiras avaliacións non poderá obter unha nota final
inferior a media da nota das avaliacións superadas. O traballo
feito no período de confinamento poderá mellorar a nota
media presencial en ata dous puntos, pero nunca empeorala.

Proba
extraordinari
a de
setembro

O alumando que non supere a materia en xuño deberá
entregar en setembro un informe do traballo feito durante o
curso para a posta en marcha, funcionamento e disolución da
cooperativa escolar.

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

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con

Dada a imposibilidade de realizar as actividades programadas
para a 3ªAV, promoción e venta dos produtos da cooperativa,
substituirase este traballo polo dunha actividade de
mercadotecnia. O alumando deberá gravar un anuncio para a
promoción da súa cooperativa.
Todo o alumando dispón de conectividade, o centro facilitou
equipos informáticos e conexións para aqueles alumnos/as
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conectividade e
sen
conectividade):
Materiais e
recursos

con algunha dificultade tecnolóxica.
Creouse unha canle de youtube da cooperativa, e se lle
enviou aos alumnos/as unha invitación a participar como
editores para poder publicar o seu anuncio, como vídeo
privado, no momento en que o teñan feito.
Ordenador, telefono móbil ou tableta e conexión a internet.
Canle de youtube e programas gratuítos de edición de vídeo.

4. Información e publicidade
Información
ao alumnado
e ás familias

Correo electrónico.

Publicidade

Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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