
 
 

CURSO 2021/2022 

CICLO FORMATIVO: FPB Servizos administrativos. 

1. Ferramentas e plataformas dixitais a empregar nas comunicacións 

co alumnado e familias. 

Ademais dos recursos descritos na programación didáctica para cada unidade, as ferramentas 

dixitais e plataformas que prioritariamente se van a utilizar no proceso de ensino aprendizaxe e 

para informar e comunicarse coas familias, serán as recomendadas e desenvolvidas pola 

administración educativa e polo centro educativo: 

 Comunicación coas familias, portal espazoAbalar e do correo corporativo @ edu. xunta. 

gal. 

 Aula virtual do IES Monte da Vila, para xestión de contidos académicos. 

 Informacións xerais, portal educativo ( edu.xunta.es) e páxina web do centro educativo. 

 Plataforma de videconferencia https:// eduxunta. webex. com para interactuar en 

tempo real co alumnado. 

 En caso necesario, as anteriores aplicacións poderanse combinar con outras, por 

exemplo as de Google Drive. 

 
2. Metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a 

distancia. 

O departamento de comercio estable un plan de actuación para o caso de aplicación das 

medidas excepcionais fronte ao COVID-19, de pasar dunha docencia presencial a unha realizada 

por medios telemáticos. 

Para estes escenarios prevese de medios e mecanismos necesarios para que o alumnado 

poida continuar coa súa formación. A metodoloxía a empregar incluirá os elementos propios do 

ensino presencial, con especial fincapé nas metodoloxías activas e participativas e a integración 

dos recursos tecnolóxicos. 

A mellora da competencia dixital do alumnado, é unha tarefa permanente, á marxe de 

calquera continxencia, por iso, este obxectivo será prioritario desde o comezo do curso. 

Incorpórase á dinámica ordinaria da aula as ferramentas online, recursos ou rutinas que 

poderían resultar imprescindibles nunha situación de excepcionalidade. Para lembrarlle ao 

alumno o emprego de ferramentas telemáticas inclúese unha nova actividade "Ferramentas, 

materiais e recursos dixitais" na unidade 1 no módulo de 2º máis relacionado coa ofimática: 

Aplicacións básicas de ofimática. 



 
Esta actividade ten a finalidade de ensinar de forma adecuada ao seu nivel e ás súas 

necesidades, a metodoloxía de traballo en liña e a practicar coa plataforma utilizada polo centro, 

para que todo o alumnado a coñeza e se desenvolvan nela coa suficiente destreza e 

funcionalidade. 

No caso de que se teña que impartir integramente o ensino de forma non presencial, esta 

non se baseará exclusivamente na realización de tarefas, senón que se procurará acompañalo 

no proceso de ensino-aprendizaxe través da plataforma de videoconferencias WEBEX. 

*Ausencia temporal de alumnos/ as: 

Durante a ausencia temporal dun alumno/a, a condición de que a súa saúde non llo 

impida, este poderase poñer en contacto co profesor vía email ou foro da aula virtual. Estarán á 

súa disposición, as actividades que se vaian realizando nas clases presenciais, podendo consultar 

as dúbidas ou solicitar aclaracións a través do foro que foi creado para tal fin. Avaliaranse as 

actividades presentadas da forma prevista no apartado 5 da programación. 


