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O presente documento recolle a temporalización e as datas de avaliación das actividades a 

realizar durante a terceira avaliación polo alumando dos módulos CSADG01-MP0658 (FOL 

1ºCSAF) e CMADG01-MP0449 (FOL 1º CMXA) do IES Terra de Soneira, en cumprimento do 

establecido nos seguintes textos legais debido á suspensión da actividade presencial nos 

centros educativos en aplicación das medidas adoptadas no Real Decreto 463/2020, do 14 de 

marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionado polo COVID-19: 

 

- 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 durante o curso 2019-2020. 

 

-  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. 
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1. ADAPTACIÓN PD CSADG01 – MP0658 (FOL 1º CSAF) 

 

De acordo co punto 6.8 das Directrices xerais das Instrucións do 27 de abril de 2020, 

identifícanse as aprendizaxes imprescindibles que debe desenvolver o alumnado do 

módulo de FOL, que servirán de referencia para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e ampliación a desenvolver durante o terceiro trimestre: 

 

RESULTADO DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

RA1 da UF2- Participa responsablemente en 

equipos de traballo eficientes que contribúan á 

consecución dos obxectivos da organización. 

CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en 

situacións de traballo relacionadas co perfil de 

técnico superior en administración e finanzas e 

valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo 

individual. 

CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas 

de comunicación no equipo de traballo para recibir 

e transmitir instrucións e coordinar as tarefas. 

CA1.5. Determináronse procedementos para a 

resolución dos conflitos identificados no seo do 

equipo de traballo. 

RA2 da UF2- Identifica os dereitos e as obrigas que 

se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 

diferentes situacións de traballo. 

 

CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as 

fontes e os principios de aplicación do dereito do 

traballo. 

CA2.2. Distinguíronse os principais organismos 

que interveñen nas relacións laborais. 

CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun 

contrato de traballo. 

CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de 

contratación e identificáronse as medidas de 

fomento da contratación para determinados 

colectivos. 

CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se 

recollen na normativa laboral 

CA2.6. Determináronse as condicións de traballo 

pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en 

ausencia deste, as condicións habituais no sector 

profesional relacionado co título de técnico 

superior en administración e finanzas. 

CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola 

lexislación para a conciliación da vida laboral e 

familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e 

mulleres. 



CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e 

identificáronse os principais elementos que o 

integran. 

CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da 

modificación, a suspensión e a extinción da 

relación laboral. 

CA2.10. Identificáronse os órganos de 

representación das persoas traballadoras na 

empresa. 

CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na 

empresa e os procedementos de solución. 

CA2.12. Identificáronse as características 

definitorias dos novos contornos de organización 

do traballo. 

RA3 da UF2- Determina a acción protectora do 

sistema da seguridade social ante as continxencias 

cubertas, e identifica as clases de prestacións. 

 

CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social 

como piar esencial do estado social e para a 

mellora da calidade de vida da cidadanía. 

CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura 

do sistema de seguridade social. 

CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as 

bases de cotización dunha persoa traballadora e as 

cotas correspondentes a ela e á empresa. 

CA3.4. Determináronse as principais prestacións 

contributivas de seguridade social, os seus 

requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo 

da súa contía nalgúns supostos prácticos. 

CA3.5. Determináronse as posibles situacións 

legais de desemprego en supostos prácticos 

sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da 

contía dunha prestación por desemprego de nivel 

contributivo básico. 

RA4 da UF2 - Planifica o seu itinerario profesional 

seleccionando alternativas de formación e 

oportunidades de emprego ao longo da vida. 

CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, 

motivacións, actitudes e capacidades que 

permitan a toma de decisións profesionais. 

CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da 

formación permanente como factor clave para a 

empregabilidade e a adaptación ás esixencias do 

proceso produtivo. 

CA4.3. Valoráronse as oportunidades de 

formación e emprego noutros estados da Unión 

Europea. 



CA4.4. Valorouse o principio de non-

discriminación e de igualdade de oportunidades 

no acceso ao emprego e nas condicións de 

traballo. 

CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos 

profesionais relacionados co perfil profesional de 

técnico superior en administración e finanzas. 

CA4.6. Determináronse as competencias e as 

capacidades requiridas para a actividade 

profesional relacionada co perfil do título, e 

seleccionouse a formación precisa para as 

mellorar e permitir unha axeitada inserción 

laboral. 

CA4.7. Identificáronse as principais fontes de 

emprego e de inserción laboral para as persoas coa 

titulación de técnico superior en administración e 

finanzas. 

CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas 

e os instrumentos de procura de emprego. 

CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego 

nos sectores profesionais relacionados co título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ADAPTACIÓN PD CMADG01-MP0449 (FOL 1ºCMXA) 

 

De acordo co punto 6.8 das Directrices xerais das Instrucións do 27 de abril de 2020, 

identifícanse as aprendizaxes imprescindibles que debe desenvolver o alumnado do 

módulo de FOL, que servirán de referencia para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e ampliación a desenvolver durante o terceiro trimestre: 

 

RESULTADO DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

RA1 da UF2- Participa responsablemente en 

equipos de traballo eficientes que contribúan á 

consecución dos obxectivos da organización. 

CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en 

situacións de traballo relacionadas co perfil de 

técnico en xestión administrativa e valoráronse as 

súas vantaxes sobre o traballo individual. 

CA1.4. Empregáronse axeitadamente as técnicas 

de comunicación no equipo de traballo para recibir 

e transmitir instrucións e coordinar as tarefas. 

CA1.5. Determináronse procedementos para a 

resolución dos conflitos identificados no seo do 

equipo de traballo. 

RA2 da UF2- Identifica os dereitos e as obrigas que 

se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en 

diferentes situacións de traballo. 

 

CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as 

fontes e os principios de aplicación do dereito do 

traballo. 

CA2.2. Distinguíronse os principais organismos 

que interveñen nas relacións laborais. 

CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun 

contrato de traballo. 

CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de 

contratación e identificáronse as medidas de 

fomento da contratación para determinados 

colectivos. 

CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se 

recollen na normativa laboral 

CA2.6. Determináronse as condicións de traballo 

pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en 

ausencia deste, as condicións habituais no sector 

profesional relacionado co título de técnico en 

xestión administrativa 

CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola 

lexislación para a conciliación da vida laboral e 

familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e 

mulleres. 



CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e 

identificáronse os principais elementos que o 

integran. 

CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da 

modificación, a suspensión e a extinción da 

relación laboral. 

CA2.10. Identificáronse os órganos de 

representación das persoas traballadoras na 

empresa. 

CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na 

empresa e os procedementos de solución. 

CA2.12. Identificáronse as características 

definitorias dos novos contornos de organización 

do traballo. 

RA3 da UF2- Determina a acción protectora do 

sistema da seguridade social ante as continxencias 

cubertas, e identifica as clases de prestacións. 

 

CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social 

como piar esencial do estado social e para a 

mellora da calidade de vida da cidadanía. 

CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura 

do sistema de seguridade social. 

CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as 

bases de cotización dunha persoa traballadora e as 

cotas correspondentes a ela e á empresa. 

CA3.4. Determináronse as principais prestacións 

contributivas de seguridade social, os seus 

requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo 

da súa contía nalgúns supostos prácticos. 

CA3.5. Determináronse as posibles situacións 

legais de desemprego en supostos prácticos 

sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da 

contía dunha prestación por desemprego de nivel 

contributivo básico. 

RA4 da UF2 - Planifica o seu itinerario profesional 

seleccionando alternativas de formación e 

oportunidades de emprego ao longo da vida. 

CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, 

motivacións, actitudes e capacidades que 

permitan a toma de decisións profesionais. 

CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da 

formación permanente como factor clave para a 

empregabilidade e a adaptación ás esixencias do 

proceso produtivo. 

CA4.3. Valoráronse as oportunidades de 

formación e emprego noutros estados da Unión 

Europea. 



CA4.4. Valorouse o principio de non-

discriminación e de igualdade de oportunidades 

no acceso ao emprego e nas condicións de 

traballo. 

CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos 

profesionais relacionados co perfil profesional de 

técnico en xestión administrativa. 

CA4.6. Determináronse as competencias e as 

capacidades requiridas para a actividade 

profesional relacionada co perfil do título, e 

seleccionouse a formación precisa para as 

mellorar e permitir unha axeitada inserción 

laboral. 

CA4.7. Identificáronse as principais fontes de 

emprego e de inserción laboral para as persoas coa 

titulación de técnico en xestión administrativa. 

CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas 

e os instrumentos de procura de emprego. 

CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego 

nos sectores profesionais relacionados co título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN E DATA AVALIACIÓN (PARA AMBAS PD) 

 

ACTIVIDADE TIPO  TEMP. AVAL. 

1. Visualización da clase grabada en video 
sobre a búsqueda activa de emprego (UD 
13) 

Ampliación 16/03/20 
a 
27/03/20 

 

2. Lectura tema 13 do libro de texto de FOL 
“La búsqueda de empleo” páx 306 – 330 
(UD 13) 

Ampliación 16/03/20 
a 
27/03/20 

 

3. Visualización da clase grabada en video 
sobre a realización do CV Europass (UD 
13) 

Ampliación 30/03/20 
a 
14/04/20  

 

4. Realización CV + carta de presentación 
segundo procedemento explicado no 
video da actividade 1 

Ampliación 30/03/20 
a 
14/04/20 

14/04/20 

5. Visualización da clase grabada en video 
sobre o proceso de selección das 
empresas e simuladores de entrevistas de 
traballo (UD 13) 

Ampliación 30/03/20 
a 
14/04/20 

 

6. Visualización da clase grabada en video 
sobre a Introdución á saúde laboral (UD 1) 

Ampliación 30/03/20 
a 
14/04/20 

 

7. Visualización da clase grabada sobre saúde 
laboral (UD 1) 

Ampliación 14/04/20 
a 
24/04/20 

 

8. Realización de supostos prácticos sobre  
recibos de salarios en folla de cálculo (UD 
8) 

Reforzo 14/04/20 
a 
24/04/20 

24/04/20 

9. Realización de supostos prácticos sobre 
finiquitos (UD 9) 

Reforzo 27/04/20 
a 
05/05/20 

05/05/20 

10. Realización de supostos prácticos sobre 
prestacións da seguridade social (UD 11) 

Refozo 06/05/20 
a 
15/05/20 

15/05/20 

11. Visualización de clase grabada en video 
sobre introdución aos riscos laborais e 
xestión da prevención an empresa (UD 2 e 
UD 3) 

Ampliación 11/05/20 
a 
15/05/20 

 

12. Realización de suposto práctico integrado 
en folla de cálculo con nómina, finiquito e 
prestacións desemprego e IT (UD 8 a UD 
11) 

Reforzo 18/05/20 
a 
29/05/20 

29/05/20 

13. Visualización clase grabada sobre os riscos 
específicos no sector da administración e 
actividades de oficina (UD 3) 

Ampliación 18/05/20 
a 
22/05/20 

 

14. Visualización de clase grabada sobre 
primeiros auxilios (UD 4) 

Ampliación 25/05/20 
a 
29/05/20 

 

 



4. ADAPTACIÓN DOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO MÓDULO DE FOL (PARA AMBAS 

PD) 

 

 

- A cualificación final do módulo será a media aritmética das cualificacións acadadas 

nas dúas primeiras avaliacións do módulo, redondeadas á unidade, sempre que 

obtivese en cada unha delas un cinco ou superior cualificación. A cualificación final 

do módulo será a media das tres avaliacións do curso sempre que a inclusión da 

terceira avaliación -a partir das actividades telemáticas realizadas polo alumnado- 

resulte nunha nota numérica superior á obtida tendo en conta únicamente as dúas 

primeiras avaliacións. 

 

- Aqueles alumnos e alumnas que teñan suspensa algunha avaliación previa, poderán 

recuperar ditas avaliacións mediante actividades de recuperación presenciais, de 

ser posible, ou telemáticas ao longo da terceira avaliación. As actividades de 

recuperación sinaladas anteriormente poderán consistir en: probas de resolución 

de supostos teóricos, prácticos ou teórico-prácticos sobre os contidos traballados 

ata a data de suspensión da actividade presencial, realización de traballos de 

investigación,  resolución e entrega de tarefas sobre os contidos tratados ata a data 

de suspensión da actividade presencial. 

 

 

 

5. ADAPTACIÓN DA PROBA EXTRAORDINARIA DO MÓDULO DE FOL (PARA AMBAS PD) 

 

Realizarase unha proba obxectiva final o día 15 de xuño ás 11 horas na que o 

alumnado poderá recuperar aquelas partes do módulo que non teña superadas. A 

proba estará composta por supostos teóricos, prácticos ou teórico-prácticos de 

características asimilables ás dos supostos que conformaron as probas obxectivas 

trimestrais realizadas ata a data de suspensión da actividade presencial. A proba, 

que se realizará de forma presencial -de ser posible- ou telemática, puntuarase de 

0 a 10 e será necesario obter 5 puntos para superala. 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE ESENCIAIS QUE NON PUIDERON DESENVOLVERSE CON 

ANTERIORIDADE AO 13 DE MARZO DE 2020 (PARA AMBAS PD) 

En resposta ao establecido no punto 5.1 das Directrices específicas das Instrucións do 

27 de abril, sinálanse os resultados de aprendizaxe esencias asociados ao módulo que 

debido ás circunstancias excepcionais deste curso non puideron desenvolverse, co fin 

de que o centro estableza o procedemento axeitado para a súa recuperación por parte 

do alumnado no vindeiro curso 2020/21: 

- RA1 da UF1- Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 

empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

- RA2 da UF1 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 

analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector 

administrativo e financeiro. 

- RA3 da UF1- Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica 

as responsabilidades de todos os axentes implicados. 

- RA4 da UF1- Determináronse as medidas de prevención e protección no contorno 

laboral da titulación de técnico en xestión administrativa. 

Os anteriores resultados de aprendizaxe correspóndense coa totalidade dos resultados 

de aprendizaxe asignados polo Decreto 191/2010 á Unidade Formativa 1: Prevención de 

riscos laborais, e que estaba inicialmente programado para os meses nos que se 

produciu a suspensión da actividade docente presencial. 

 


