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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15023314 IES DE SABÓN 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 TÉCNICO EN XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0446 EMPRESA NA AULA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL 2º 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª Isaura Rodríguez Sampedro 

 

 

 

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) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 Todas as Unidades Didácticas detalladas na programación do módulo, dende a U.D. 1 até a U.D. 7, ambas inclusive 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

SI SI  Todos os resultados de aprendizaxe do módulo referidos na programación  Todos os criterios de avaliación do módulo especificados na programación 
Tarefas de contidos teóricos e prácticos 

propostas na Aula Virtual do curso 

       

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

O alumnado que teña pendente de superar algunha avaliación terá que realizar as tarefas, tanto teóricas como prácticas propostas e entregalas, de non facelo terá que realizar unha proba telemática ou presencial de darse as 
condicións sanitarias adecuadas na que demostrará os seu coñecementos da materia. 

 

 

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

 

Ningún alumno do módulo Empresa na Aula perdeu neste curso a avaliación continua polo que non se da esta situación 
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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 

 

Serán valoradas as tarefas e as actividades segundo respondan as obxectivos plantexados e, de darse o caso, adaptaránse ao grado requerido en función das necesidades do alumnado que non responda globlamente aos 
obxectivos programados 

 

Todo o alumnado terá dereito a unha proba final telemática ou presencial si a situación sanitaria o permitise 

 

 

 

 


