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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación

RA 1: Aplica técnicas de comunicación, logo de iden�<car as máis 
adecuadas na relación e na atención á clientela e persoas usuarias.

1.1 Aplicáronse técnicas de comunicación e habilidades sociais que

facilitan a empatíacoa clientela ou as persoas usuarias en situacións

de atención ou asesoramento.

1.2 Identificáronse as fases que compoñen o proceso de atención á 

clientela e áspersoas consumidoras ou usuarias a través de diferentes 

canles de comunicación.

1.3 Adoptouse a postura máis adecuada segundo o comportamento do

cliente antediversos tipos de situación.

1.4 Analizáronse as motivacións de compra ou demanda dun produto 

ou servizo porparte da clientela ou as persoas usuarias.

1.5 Obtívose, de ser o caso, a información histórica da clientela.

1.6 Aplicouse a forma e a actitude adecuadas na atención e no 

asesoramento a uncliente ou unha clienta en función da canle de 

comunicación utilizada.

1.7 Analizáronse e solucionáronse os erros máis habituais que se 

cometen nacomunicación coa clientela ou as persoas usuarias

RA2: Xes�ona consultas, queixas e reclamacións da posible clientela, 
aplicando a norma�va.

2.1 Describíronse as funcións do departamento de atención á clientela
en empresas

2.2 Clasi<cáronse os factores de risco na ac�vidade e os danos derivados 
2.3 Interpretouse a comunicación recibida por parte da clientela.
2.4 Relacionáronse os elementos da queixa ou reclamación coas fases
do plan internode resolución de queixas e reclamacións.
2.5 Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación.
2.6 Xestionouse a información que haxa que subministrarlle á clientela.
2.7 Determináronse os documentos propios da xestión de consultas, 
queixas e reclamacións.
2.8 Redactáronse escritos de resposta utilizando medios electrónicos 
ou outras canles de comunicación.
2.9 Valorouse a importancia da protección da persoa consumidora.
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2.10 Aplicouse a normativa en materia de consumo.

RA3: Organiza o servizo posvenda en relación coa <delización da clientela.

3.1  Valorouse  a  importancia  do  servizo  posvenda  nos  procesos
comerciais.
3.2 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda.
3.3 Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e
servizo posvenda.
3.4 Aplicáronse os métodos máis utilizados habitualmente no control
de  calidade doservizo  posvenda e  os  elementos que interveñen na
fidelización da clientela.
3.5 Distinguíronse os momentos ou fases que estruturan o proceso de
posvenda.
3.6 Utilizáronse as ferramentas de xestión dun servizo posvenda.
3.7 Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela.
3.8 Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do
servizo.
3.9 Detectáronse e arranxáronse os erros producidos na prestación do
servizo.
3.10  Aplicouse  o  tratamento  adecuado  na  xestión  das  anomalías
producidas
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2. Avaliación e cuali�cación

Avaliación

Procedementos:
Le  Levarase a cabo un proceso de avaliación con�nua e integral do alumno/

a que terá en conta  a marcha da aprendizaxe segundo os con�dos 
mínimos das dis�ntas unidades didác�cas.

 A  aula virtual Classroom e o correo electrónico son ferramentas que 

permiten, con carácter xeral,  un contacto adecuado co alumnado. 

 Algún alumno/a non par�cipou do traballo do terceiro trimestre,  polo 

que o seguimento diario,  neste  caso, resulta imposible.

    

Instrumentos:
- Probas, exames e traballos da primeira e segunda avaliación.

- Exercicios entregadas ao longo do terceiro trimestre (on line)
- Traballos entregados (on line) feitos ao longo do terceiro trimestre.
- Comunicación co alumno/a (on line) ao longo do terceiro trimestre.

Cuali�cación

�nal - No  caso  do  alumnado  que  �ña  as  dúas  primeiras  avaliacións
aprobadas, para obter a cuali<cación <nal de curso farase media das
notas  dos  dous  primeiros  trimestres  e  a  nota  media  ob�da  nas
ac�vidades de reforzo e ampliación realizadas durante os meses de
ensino  telemá�co  que  só  se  cuan�<carán  en  posi�vo (máximo 2
puntos).

- Caso de alumnos/as coa primeira e/ou segunda avaliación suspensa,
primeiro hai que avaliar e cuali<car a avaliación/s suspensa/s.  

- A  nota  da/s  mesma/s  calculárase  sumando  o  resultado  das
ac�vidades    feitas  ao longo do trimestre pendente e ac�vidades de
recuperación on line ao longo do terceiro trimestre (25% da nota)e o
resultado da proba <nal de recuperación  que se fará vía telemá�ca
ou presencial  (segundo as circunstancias o permitan) ao longo do
mes de xuño (75% da nota).

Unha  vez  avaliado/s  e  cuali<cado/s  o/s  trimestres  que  �ña
suspensos, para obter a cuali<cación  <nal de curso, sumaremos a
nota media da primeira avaliación, a nota media da segunda e a nota
media dos traballos, ac�vidades de reforzo e ampliación feitos on
line ao longo do terceiro trimestre que só cuan�<carán en posi�vo.
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Módulo Pendente (alumnos de 2º).
Para recuperar o módulo  o alumno ten que entregar os traballos
indicados (Exercicio global  por tema pax.  Web) 25%  e realizar  a
proba  de  recuperación  establecida  que  se  fará  vía  telemá�ca  ou
presencial (segundo as circunstancias o permitan) ao longo do mes
de xuño (75% da nota).  (75%)
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3. Metodoloxía e ac"vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no

seu caso, ampliación) 

Ac"vidades 

As  ac�vidades  son  acordes  coa  excepcionalidade  da  situación,de

maneira  que  fan  <ncapé  nos  puntos  clave  da  formación  dos/as

alumnos/as.

Para  o  alumnado  cos  dous  primeiros  trimestres  superados,  son
ac�vidades  sobre  o  bloque  de  Atención  Comercial,  Xes�ón  de
ConIitos e reclamacións e Servizo Posvenda. 

 

Alumnado  coa  segunda  avaliación  suspensa  por  non  ter  feito  o
exame  no  momento  da  declaración  do  estado  de  alarma,    por
mo�vos  xus�<cados,  realizarán  esta  proba  en  xuño,  de  forma
presencial ou on line segundo a evolución das circunstancias. 

Informaráselle  como e cando se realiza a proba en canto  o ins�tuto
elabore o calendario de exames.

Metodoloxía

(alumnado con

conec"vidade e sen

conec"vidade)

Estratexias: Cada semana, a través de Classroom, envíanse tarefas ao

alumnado relacionadas co tema correspondente, <xando unha data

de  entrega  Iexible,  tendo  en  conta  a  situación  e  permi�ndo  a

entrega despois da data establecida para facilitarlles a organización

do traballo.

Revisadas  as  tarefas  entregadas,  son  devoltas,  coas  aclaracións

correspondentes a cada alumno/a.

A  día  de  hoxe,  ningún  alumno/a  manifestou  problemas  de

conec�vidade que impediran a realización das tarefas.

Materiais e recursos

Os recursos que se están empregando son a aula virtual Classroom  e 

o correo electrónico. 
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1. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

Todo  o  alumnado  será  avisado  vía  correo  electrónico   da
publicación.

Publicidade 
Esta modi<cación da programación de FOL será publicada tamén na
páxina web do centro.
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA2 -  Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no tratamento 
da información, aplicando as opcións avanzadas. 

CA2.3 - Relacionáronse e actualizáronse follas de cálculo 

 CA2.4 - Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións 

 CA2.5 - Establecéronse contrasinais para protexer celas, follas e libros 

 CA2.6 - Obtivéronse gráficos para a análise da información. 

 CA2.7 - Empregáronse macros para a realización de documentos e patróns. 

 CA2.8 - Importáronse e exportáronse follas de cálculo creadas con outras aplicacións e outros 
formatos. 

 CA2.9 - Utilizouse a folla de cálculo como base de datos (formularios, creación de listas, filtraxe, e 
protección e ordenación de datos). 

 CA2.10 - Utilizáronse aplicacións e periféricos para introducir textos, números,  e imaxes. 

 CA2.11 - Utilizáronse as opcións de traballo en grupo. 

RA2 -  Xestiona integradamente a información de diversas aplicacións, así como ficheiros 
audiovisuais, utilizando programas e periféricos específicos 

CA2.1 - Xestionáronse de xeito integrado bases de datos, textos, imaxes, etc., importando e 
exportando datos de follas de cálculo e obtendo documentos compostos de todas estas 
posibilidades. 

 CA2.2 - Seleccionáronse arquivos audiovisuais de fontes externas e elixiuse o formato óptimo. 

 CA2.3 - Creouse e mantívose un banco propio de recursos audiovisuais. 

 CA2.4 - Personalizáronse os ficheiros audiovisuais en función do obxectivo do documento que se 
queira obter. 

 CA2.5 - Respectouse a lexislación específica en materia de protección de ficheiros audiovisuais. 

RA4 -  Elabora presentacións multimedia de documentos e informes utilizando aplicacións 
específicas 

CA4.1 - Realizouse a análise e a selección da información que se queira incluír. 

 CA4.2 - Inseríronse obxectos (táboas, gráficos, follas de cálculo, fotos, debuxos, organigramas, 
arquivos de son e vídeo, etc.). 

 CA4.3 - Distribuíuse a información de xeito claro e estruturado. 

 CA4.4 - Animáronse os obxectos segundo o obxectivo da presentación. 

 CA4.5 - Creáronse presentacións para acompañar exposicións orais. 
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Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua. 

Instrumentos: 
Probas escritas 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Media aritmética das notas da primeira e da segunda avaliación, sempre que 
acaden os 5 puntos (cinco) mínimo en cada unha. 
Poderanse subir ata 2 puntos (dous) a aqueles alumnos que realicen as tarefas do 
terceiro trimestre  en función da cantidade, da realización e da data de entrega. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Os establecidos como mínimos esixibles na Programación didáctica. 

 

Criterios de cualificación: 
As probas de recuperación levaranse a cabo con aqueles alumnos que non tivesen 
acadado os mínimos de avaliación esixidos. 
Estas probas consideraranse superadas cando o alumnado obteña unha puntuación 
igual ou superior a 5 puntos (cinco), e a nota de estas probas de recuperación para 
a media do módulo será como máximo de 5 puntos (cinco). 
 
No caso de Alumnos de 2º curso con este módulo pendente non procede 
adaptación, e aplicaranse as normas e criterios de cualificación que se indican na 
Programación didáctica. Excepción : ao tratarse de unha cuarta oportunidade de 
recuperación a Nota Final máxima que poderá obter un alumno/a, non superará en 
ningún caso o 5 (cinco), independentemente do resultado do prorrateo final das 
diferentes notas acadadas en cada bloque. Nos demáis aspectos continúa en vigor 
a Programación Didáctica. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realizaranse exames presenciais, preferentemente. No caso de non ser posible, 
realizaranse telemáticamente,  sobre os contidos mínimos da materia para a 
primeira e segunda avaliación, utilizando a Aula virtual, ou o medio telemático 
que se considere.  
Alumnos de segundo co módulo pendente, seguirase o indicado na 
Programación didáctica en canto a procedementos e instrumentos. Os exames 
serán escritos e presenciais.  No caso de non ser posible, realizaranse por Aula 
virtual ou medios que se indiquen.   
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

As que realizaron durante todo o curso presencial e que están dispoñibles na 
aula virtual do módulo. 
Exercicios de repaso e supostos prácticos tamén a través de aula virtual ou 
correo electrónico 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado do módulo ten conectividade. Emprégase a Aula virtual 
para a entrega de tarefas,  e comunicación por medio de correo electrónico 

Materiais e recursos 
Os dispoñibles na aula virtual, e as entregadas en clase presencial durante 
todo o curso. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Colocarase esta adaptación da programación na aula virtual do módulo. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA5 - Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos 
analizando a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. 

–CA5.1. Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría, valorando 
os procedementos de autorización de pagamentos e xestión dos 
cobramentos. 
–CA5.2. Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na 
empresa,así como os seus documentos xustificativos, tendo en conta a 
diferenza entre pagamento ao contado e aprazado. 
–CA5.3. Comparáronse as formas de financiamento comercial máis usuais. 
–CA5.4. Aplicáronse as leis financeiras de capitalización simple ou composta 
en función do tipo de operacións. 
–CA5.5. Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de 
desconto. 
–CA5.6. Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e 
servizos bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o desconto 
comercial 
 

RA6 - Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade 
comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía 
contable e os principios e as normas do PXC-PEME 

–CA6.5. Rexistráronse os feitos contables previos ao pechamento do exercicio 
económico 
–CA6.7. Preparouse a información económica salientable para elaborar a 
memoria para un exercicio económico concreto. 
–CA6.8. Utilizáronse aplicacións informáticas específicas. 
–CA6.9. Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo 
establecido para salvagardar os datos rexistrados. 
–CA6.10. Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. 

RA7 - Efectúa a xestión e o control da tesouraría utilizando aplicacións 
informáticas 

-CA7.1. Establecéronse a función e os métodos do control da tesouraría na 
empresa. 
–CA7.2. Cubríronse os libros e rexistros de tesouraría. 
–CA7.3. Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e 
cadramento da caixa e detectáronse as desviacións 
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.–CA7.4. Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro 
do banco. 
–CA7.5. Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en 
termos de previsión financeira. 
–CA7.6. Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos con 
empresas e entidades externas. 
–CA7.9. Utilizouse a folla de cálculo e outras ferramentas informáticas para a 
xestión de tesouraría. 

 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

2. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
RA5 - Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos 
analizando a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. Desenvolveranse no módulo de Xestión financeira 

RA6 - Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade 
comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía 
contable e os principios e as normas do PXC-PEME 

Desenvolveranse no módulo de Contabilidade e fiscalidade 

RA7 - Efectúa a xestión e o control da tesouraría utilizando aplicacións 
informáticas Desenvolveranse no módulo de Xestión financeira 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Le    Levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno/a 

que terá en conta  a marcha da aprendizaxe segundo os contidos mínimos 
das distintas unidades didácticas. 

   O teléfono e o correo electrónico son ferramentas que permiten, con 
carácter xeral, un contacto adecuado co alumnado.  

 

Instrumentos:  
- Actividades e traballos relacionados con cos contidos da primeira e 

segunda avaliación. 
- Revisións de tarefas entregadas ao longo do terceiro trimestre (on line) 
- Comunicación cos alumno/a (on line) ao longo do terceiro trimestre. 
 

Cualificación 
final 

- No caso do alumnado que tiña as dúas primeiras avaliacións 
aprobadas, para obter a cualificación final de curso, farase media das 
notas dos dous primeiros trimestres, e da nota media obtida nas 
actividades de reforzo e ampliación realizadas durante os meses de 
ensino telemático que só se cuantificarán en positivo (máximo 2 
puntos). 

- Todos/as que asistiron as clases presenciais no 1º e 2º trimestre teñen 
as avaliacións superadas positivamente. 

- Alumnos/as que non asistiron á clases presenciais nos 1º e 2º 
trimestres, ( PD) poderán facer unha proba final on line  ou presencial 
en xuño, se a situación o permite 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son acordes coa excepcionalidade da situación, de 
maneira que fan fincapé nos puntos clave da formación dos/as 
alumnos/as. 

Para o alumnado cos dous primeiros trimestres superados, estanse a 
desenvolve actividades relacionadas cos contidos impartidos nas  clases 
presenciais  

  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

 Estratexias: Envíase un correo semanalmente a todo o alumnado coas 
actividades. 

Desta forma, o alumnado ten a súa disposición o itinerario que debe 
seguir para potenciar as súas competencias.  

Todos os alumnos da clase dispoñen (a día de hoxe) dos dispositivos e 
conectividade necesaria para realizar as actividades do módulo . 

 

 

Materiais e recursos 
Os recursos que se están empregando son o teléfono vídeo chamadas o  
e o correo electrónico.  

 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Esta modificación á programación de RR.HH. e Responsabilidade 
Social Corporativa) colgarase na páxina web do centro. 

Ademais, todo o alumnado será avisado vía correo electrónico  de tal 
publicación. 

Publicidade  Esta modificación da programación será publicada  na  páxina web IES  



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 

 

CENTRO: IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 
CURSO: PRIMEIRO 
CICLO FORMATIVO:  ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MÓDULO PROFESIONAL: RR. HH E RESP. SOCIAL CORP. 
DEPARTAMENTO:ADMINISTRATIVO  
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ÍNDICE 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles). 

 
2. Avaliación e cualificación. 

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

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles) 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA 1 Caracteriza a empresa como  unha comunidade de persoas , 
distinguindo as implicacións éticas do seu comportamento 

CA 1.1 Determináronse as actividades realizadas na empresa, as  persoas 
implicadas e a responsabilidade nelas 
CA 1.2 Identificáronse as variables éticas e culturais das persoas 
CA 1.3 Avaliáronse as implicacións entre competitividade  empresarial e 
comportamento ético  
CA 1.4 Definíronse estilos éticos de adaptación aos cambios empresariais, á 
globalización e a cultura social presente 
CA 1.5 Seleccionáronse indicadores para o diagnóstico das relacións das 
empresas e dos interesados 
CA 1. 6 Determináronse elementos de mellora das comunicacións das 
organizacións externas e internas que promovan a transparencia, a 
corporación e a confianza 

RA 2 Contrasta a aplicación dos principios,  de responsabilidade social 
corporativa nas políticas de desenvolvemento dos RR. HH. das 
empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas 
internacionalmente 

CA 2.1 Definiuse o concepto de responsabilidade social corporativa 
CA 2.2 Analizáronse as políticas  de  RR. HH. en canto á motivación,  mellora 
continua,  promoción e recompensa, entre outros factores 
CA 2.3 Analizáronse as recomendacións e a normativa europea e española 
das organizacións intergubernamentais con respecto á RSC e a o 
desenvolvemento dos RR.HH. 
CA 2.4 Describíronse as boas prácticas e iniciativas en canto a  códigos de 
conduta relacionados con dereitos dos traballadores/as 
CA 2.5 Programáronse puntos de control para o contraste de cumprimento 
das políticas da RSC,  códigos de conduta na xestión de RR.HH. 
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Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

2. Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) 
do ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
RA 1 Caracteriza a empresa como  unha comunidade de persoas , 
distinguindo as implicacións éticas do seu comportamento Desenvolveranse no módulo de Xestión de RR. HH. 

RA 2 Contrasta a aplicación dos principios,  de responsabilidade social 
corporativa nas políticas de desenvolvemento dos RR. HH. das 
empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas 
internacionalmente 

Desenvolveranse no módulo de Xestión de RR. HH. 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Le    Levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno/a 

que terá en conta  a marcha da aprendizaxe segundo os contidos mínimos 
das distintas unidades didácticas. 

   O teléfono e o correo electrónico son ferramentas que permiten, con 
carácter xeral, un contacto adecuado co alumnado.  

 

Instrumentos:  
- Actividades e traballos relacionados con cos contidos da primeira e 

segunda avaliación. 
- Revisións de tarefas entregadas ao longo do terceiro trimestre (on line) 
- Comunicación cos alumno/a (on line) ao longo do terceiro trimestre. 
 

Cualificación 
final 

- No caso do alumnado que tiña as dúas primeiras avaliacións 
aprobadas, para obter a cualificación final de curso, farase media das 
notas dos dous primeiros trimestres, e da nota media obtida nas 
actividades de reforzo e ampliación realizadas durante os meses de 
ensino telemático que só se cuantificarán en positivo (máximo 2 
puntos). 

- Todos/as que asistiron as clases presenciais no 1º e 2º trimestre teñen 
as avaliacións superadas positivamente. 

- Alumnos/as que non asistiron á clases presenciais nos 1º e 2º 
trimestres, ( PD) poderán facer unha proba final on line  ou presencial 
en xuño, se a situación o permite 
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son acordes coa excepcionalidade da situación, de 
maneira que fan fincapé nos puntos clave da formación dos/as 
alumnos/as. 

Para o alumnado cos dous primeiros trimestres superados, estanse a 
desenvolve actividades relacionadas cos contidos impartidos nas  clases 
presenciais  

  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

 Estratexias: Envíase un correo a todo o alumnado co planning  da 
semana para resolver actividades no horario das horas lectivas (tres 
sesións semanais) 

Desta forma, o alumnado ten a súa disposición o itinerario que debe 
seguir para potenciar as súas competencias.  

Todos os alumnos da clase dispoñen (a día de hoxe) dos dispositivos e 
conectividade necesaria para realizar as actividades do módulo . 

 

 

Materiais e recursos 
Os recursos que se están empregando son o teléfono vídeo chamadas o  
e o correo electrónico.  

 

1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Esta modificación á programación de RR.HH. e Responsabilidade 
Social Corporativa) colgarase na páxina web do centro. 

Ademais, todo o alumnado será avisado vía correo electrónico  de tal 
publicación. 

Publicidade  Esta modificación da programación será publicada  na  páxina web IES  
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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 

 

CENTRO: IES PLIRILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 
CURSO: 2º 
CICLO FORMATIVO: CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 
MÓDULO PROFESIONAL: XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL 
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO 
DATA: 4 DE MAIO DE 2020 
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ÍNDICE 

 
1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles). 

 
2. Avaliación e cualificación. 

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

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

No 2º curso as clases presenciais rematan na 2ª Avaliación, polo tanto 
non hai ningunha modificación con respecto á Programación. 

No 2º curso as clases presenciais rematan na 2ª Avaliación, polo tanto non hai 
ningunha modificación con respecto á Programación. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

Excepcionalmente, por acordo do departamento e con autorización da dirección do centro: 

Resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse e que se trasladarán ás programacións (2º curso) do 
ano académico 2020-2021  

Resultado de aprendizaxe Módulo profesional onde se desenvolverá (2020-2021)  
  
  
  



 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 5 CICLO FORMATIVO: 
CURSO: 

MÓDULO PROFESIONAL: 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
x Realizáronse dúas probas escritas na primeira Avaliación e unha proba 

na segunda (quedou pendente de realizar a segunda proba escrita, 
aínda que xa se rematara toda a programación). Tamén se recolleron e 
avaliaron varias tarefas, que se entregaron na Aula virtual, entre elas 
tres simulacións feitas na aplicación FactuSol. 

Instrumentos: 
x Probas escritas 
x Listas de cotexo 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

x Probas escritas: 90% da cualificación 
x Listas de cotexo: 10 % da cualificación 
x Cualificación 1ª Avaliación: nota media entre as dúas probas escritas 

(90%) e nota  media das tarefas (10%). 
x Cualificación 2ª Avaliación: 90% proba escrita, 10 % tarefas. 
x Cualificación final ordianaria: media entre a nota das dúas avaliacións. 
x Cualificación final extraordinaria: para o alumnado que non supere 

algún ou todos os exames escritos, que  non entregue as tarefas ou non 
acade unha cualificación mínima nestas tarefas, terá dereito a entregar 
novas tarefas e realizar as probas escritas telemática e presenciais (se 
as circunstancias o permiten) que se lle requiran para recuperar as 
avaliacións pendentes. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

(Para FP básica) 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Non hai alumnado co módulo pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

x As que se realizaron durante todo o curso presencial e que están 
dispoñibles na Aula virtual do módulo.  

x Tarefas e probas escritas, realizadas de xeito telemático e  a 
través da Aula virtual. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

x Para o alumnado con conectividade emprégase a aula virtual para 
entregar e recibir tarefas e para facilitar os materiais de consulta. 
Emprégase o correo electrónico para a comunicación das tarefas e a 
consulta de dúbidas sobre os contidos do módulo. 

x Para o alumnado sen conectividade: non se comunicou ningún caso 
neste curso. 

 

Materiais e recursos x Os dispoñibles na aula virtual. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

x Colocarase esta adaptación da programación na aula virtual do 
módulo.  

Publicidade  x Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


