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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 

CSADG01 Administración e Xestión 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0179  

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario presencial 1º Ciclo Superior 

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

Nome e apelidos 

Paula Fernández-Couto Tella 

 
 

 

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.   

 



 

 

Páxina 2 de 6 
 

1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4-6  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Recoñece información profesional e cotiá contida en discurso  Identificouse a idea principal da mensaxe. si si Observación sistemática individualizada. 
Intercambios escritos. 

 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás. Terminoloxía 
específica do sector. Ideas principais e secundarias. Recursos 
gramaticais: tempos verbais, preposicións, phrasal verbs , 
locucións, expresión da condición e dúbida, uso da voz pasiva, 
oracións de relativo, estilo indirecto e verbos modais. 

 Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e 
captouse doadamente o significado esencial. 

si si Observación sistemática individualizada. 
Intercambios escritos. 

 Elabora documentos e informes propios do sector ou da vida 
académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus 
propósitos. 

 Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e 
cohesión e solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada. 

si si Observación sistemática individualizada. 
Intercambios escritos 

       

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Entrega dos traballos propostos e participación activa nas reunións virtuais. 
 
A avaliación do traballo do terceiro trimestre so poderá mellorar a cualificación obtida nos trimestres anteriores. 
 
Ponderación:  1º trimestre: 40% 
                          2º trimestre 60% 
 
 



 

 

Páxina 3 de 6 
 

 



 

 

Páxina 4 de 6 
 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1-3  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x  Interpretación de mensaxes escritas  
Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiáns: 

       Soportes telemáticos: correo electrónico e intranet. 
Terminoloxía específica do sector.  
Ideas principais e secundarias. 
Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal verbs”, verbos 
modais. 

 A cualificación final será consecuencia dos resultados globais obtidos en todas 
as actividades propostas e presentadas 
  

Exercicios e probas escritas de comprensión 
lectora  

x x  Emisión de textos escritos 
Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiáns: 
Currículo e soportes telemáticos: fax, correo electrónico e burofax. 
Terminoloxía específica do sector. 
Idea principal e ideas secundarias. 
Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, “phrasal verbs”, verbos 
modais. 

 A cualificación final será consecuencia dos resultados globais obtidos en todas 
as actividades propostas e presentadas 

  

Exercicios e probas de redacción. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 
 
 
 

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

A aqueles alumnos que teñan problemas de aprendizaxe ou que o seu ritmo de aprendizaxe sexa maior, trataráselles de axudar, na medida do posible, mediante unha atención máis personalizada, se cabe, e ademais 
achegaráselles a través do departamento links a distintos recursos de reforzo e aprendizaxe que ofrece a rede e que foron seleccionados para cubrir necesidades de reforzo e de ampliación dos alumnos que así o requiran. 
 
 

 
 


