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Formación profesional 

Programación das actividades asociadas á contorna 
laboral 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026406 IES EDUARDO PONDAL.PONTECESO 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CBADG0
1 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL 2ºFPB 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos da persoa titora do grupo) 

Nome e apelidos 

MARIIA TERESA CARRAL GONZÁLEZ 

 

 

 

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.
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Introdución e contextualización 
A comarca caracterízase por ter unha economía moi diversificada, ligada  a industria, o comercio, o turismo 
e os servizos. 
Todo iste entramado industrial fai interesante a oferta do ciclo de Servizos  Administrativos da FP Básica, 
xa que o mercado demanda mano de obra competente no desenrolo das tarefas básicas administrativas e 
de xestion 

 

Especificacións das actividades a realizar 
(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 

 

 

 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e participación do 
profesorado 

 

 

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar polo alumnado 
(Indicando as que deben realizar de forma individual ou en grupo) 

Realizara actividades indicadas polo profesor,elaboradas polo mesmo e ademais as actividades que teñen 
ao final de cada tema. 

 

Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de comunicación.  

O sistema de seguimento será atraves de correo electronico.e outros medios electronicos. 

 

Prazo e formato de entrega das actividades  

Unha vez enviadas ditas actividades daremos un tempo de unha semana, previa comunicación a alumno, 
tamen tenemos unha certa flexibidad ahora de recoller as actividades enviadas. 

 
 

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de cualificación 

 

Para poder acadar un resultado positivo, tera que ter esas actividades entregadas e resoltas. 
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