
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. RESULTADOS DE APRENDIZAXE e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA1.4 Localizáronse documentos utilizando ferramentas de internet RA1 - Tramita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet e outras redes 
CA1.6 Comprobouse a veracidade da información localizada  
CA1.7 Valorouse a utilidade de páxinas institucionais e de internet en xeral para a realización de 
trámites administrativos  

CA2.2 Utilizouse o correo electrónico para enviar e recibir mensaxes internas e externas RA2 - Realiza comunicacións internas e externas mediante as utilidades de correo electrónico seguindo as 
pautas marcadas 

CA2.3 Anexáronse documentos, vínculos, etc., en mensaxes de correo electrónico  
CA3.2 Aplicáronse fórmulas e funcións básicas RA3 - Elabora documentos utilizando as aplicacións básicas de follas de cálculo 
CA3.4 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos sinxelos  
CA3.4 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos sinxelos  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
 Mapas conceptuais, esquemas, resumos: O alumnado elaborará  

esquemas, mapas conceptuais ou exercicios prácticos sobre os contidos 
traballados. 

 
 Probas de produción: Exercicios, documentos e informes realizados 

empregando aplicacións específicas de software como follas de cálculo, 
ou procesadores de texto. 
O material xerado será enviado vía Google Classroom, vía correo 
electrónico ou vía postal, se fóra preciso, para a súa corrección, tal e 
como se especifica no apartado 3 Metodoloxía. 

 
 Traballo individual: a valoración farase mediante a observación 

sistemática e rexistro en listas de cotexo nas que se medirán: 
- A participación. 
- Entrega das tarefas propostas, en prazo e forma. 
- O grao de realización e a corrección das mesmas. 

 

Instrumentos: 
 
 Lista de cotexo con indicadores para valorar os exercicios entregados 

polo alumnado. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
 CASO 1: ALUMNADO COA 1º E 2 AVALIACIÓNS APROBADAS 

A nota da 3º avaliación obterase mediante a media aritmética 
entre a 1º e 2º avaliación. 
A esta nota sumáraselle 1 punto como máximo, obtido das entregas 
das actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 
ampliación, que se desenvolvan durante o terceiro trimestre. Estas 
actividades propostas pola docente serán voluntarias. Deste modo, 
beneficiarase ao alumnado que segue traballando de forma 
constante. 
Para obter a valoración das actividades mencionadas, seguirase a 
seguinte táboa: 
 

PORCENTAXE DE ENTREGA VALORACIÓN 
100 % das actividades entregadas en tempo e 
forma * 1 punto 

Entre o 75,01 % e o 99 % das actividades 0,85 puntos 
Entre o 50,01 % e o 75 % das actividades 0,75 puntos 
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Entre o 25,01 % e o 50 % das actividades 0,50 puntos 
Entre o 0,01 % e o 25 % das actividades 0,25 puntos 
Non entrega ningunha actividade 0 puntos 

 
* A valoración das actividades farase segundo a correspondente rúbrica 
para as actividades da 3º avaliación. 

 
 CASO 2: ALUMNADO COA 1º OU 2º, OU AMBAS AVALIACIÓN 

SUSPENSAS. 

Elaboraranse unha serie de actividades de recuperación, repaso e 
reforzo para a superación das avaliacións suspensas.  
Para a valoración destas actividades, seguirase a correspondente 
lista de cotexo cos indicadores precisos. Porén, non se realizará 
ningunha proba telemática, e a avaliación será obxectiva mediante 
os traballos e actividades entregadas para intentar sempre non 
prexudicar ao alumnado , e premiando o seu traballo constante 
neste período extraordinario. Para acadar una avaliación positiva do 
módulo será necesario que a suma da puntuación obtida nas 
tarefas sexa igual ou superior a 5 

 
 CASO 3: ALUMNADO que NON SUPERA O MÓDULO NA AVALIACIÓN 

FINAL 

 
No caso de NON superar o módulo na avaliación final, o alumnado 
ten un período de recuperación dende Abril a Xuño.  
Elaboraranse unha serie de actividades de recuperación, repaso e 
reforzo para a superación das avaliacións suspensas.  
 
Este alumnado poderá concorrer á proba final extraordinaria OFICIAL 
teórico-práctica que terá lugar en XUÑO. Nesta proba realizarase 
unha avaliación final global das avaliacións que teña suspensas (1º 
e/ou 2º). Para acadar una avaliación positiva do módulo será 
necesario que a valoración da proba sexa igual ou superior a 5. 
 
Se pola situación provocada polo COVID-19 non fóra posible asistir a 
esa proba Oficial, substituírase pola valoración dos traballos e 
actividades entregadas. Deste xeito avaliarase ao alumnado de forma 
totalmente obxectiva a través dos traballos e actividades realizadas, 
evitando probas telemáticas que lle podan prexudicar, e premiando o 
seu traballo constante neste período extraordinario. Para obter a 
valoración das actividades mencionadas, seguirase a lista de cotexo 
correspondente. Asemade, seguirase todo o indicado no apartado 3 
da presente programación. 
Para acadar a avaliación positiva do módulo no caso de ausencia de 
proba oficial, será necesario que a suma da puntuación obtida nas 
tarefas sexa igual ou superior a 5. 
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Proba 
extraordinaria de 

SETEMBRO 

En 2º curso de FP Básica de Servizos Administrativos  NON EXISTE 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO, tal e como establece o 
calendario académico oficial 2019/2020: 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado co módulo pendente de ABO no presente curso de 
2019/2020. 
 

Criterios de cualificación: 
 
Non hai alumnado co módulo pendente de ABO no presente curso de 
2019/2020. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Non hai alumnado co módulo pendente de ABO no presente curso de 
2019/2020. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación , para adquirir as aprendizaxes e competencias sinaladas 

no apartado 1.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No caso do alumnado deste módulo, TODOS DISPOÑEN DE 
CONECTIVIDADE, como foi comprobado previamente polo titor/a 
correspondente e a Dirección do Centro Educativo. 
 
 

METODOLOXÍA PARA ALUMNADO QUE DISPÓN DE ORDENADOR: 

 Para a explicación das actividades e conceptos de recuperación, 
repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan a 
docente elaborará vídeos explicativos que se subirán á 
plataforma de Youtube. 
 

 Empregárase a plataforma virtual de Classroom para: 

 Subir os enlaces dos vídeos explicativos subidos a Youtube. 

 Indicar o cronograma de materiais (documentos teórico-
prácticos, actividades de ensinanza-aprendizaxe), ordeados por 
data. 

 Establecer o método de entrega e as datas límite. 
 

 Correo electrónico: Igual que ao longo de todo o curso 
académico, empregárase o correo de gmail habilitado para a 
módulo abo.vilalonga@gmail.com. 
 
 

METODOLOXÍA PARA ALUMNADO QUE 

NON DISPÓN DE ORDENADOR, PERO SI DE MÓBIL 

 Para a explicación das actividades e conceptos de recuperación, 
repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan a 
docente elaborará vídeos explicativos que se subirán á 
plataforma de Youtube. 
 

 Empregárase a plataforma virtual de Classroom para: 

 Subir os enlaces dos vídeos explicativos subidos a Youtube. 

 Indicar o cronograma de materiais (documentos teórico-
prácticos, actividades de ensinanza-aprendizaxe), ordeados por 
data. 

 Establecer o método de entrega e as datas límite. 
 

mailto:abo.vilalonga@gmail.com
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 Correo electrónico: Igual que ao longo de todo o curso 
académico, empregárase o correo de gmail habilitado para a 
módulo abo.vilalonga@gmail.com. 
 

 A tarefas adaptaranse para que poidan ser realizadas mediante 
lápis e papel. Deste xeito, simplemente terán que facerlle unha 
foto co móbil ao resultado que obteñan, e envialo ou ben: 

- Por correo postal. 
- A través do móbil ao enderezo: abo.vilalonga@gmail.com. 
- Calquera outro medio acordado previamente entre 

docente e estudante. 

Materiais e recursos 

 Ordenador ou dispositivo móbil, pero non é imprescindible. 

 Bolígrafo /Lapis 

 Conexión a internet. 

mailto:abo.vilalonga@gmail.com
mailto:abo.vilalonga@gmail.com
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información ao alumnado por 3 vías: 

1 )  Mensaxe Abalar, para todos os que o teñen instalado. 

2 )  Correo electrónico: mensaxe por correo electrónico que inclúa 

como arquivo achegado a nova programación do 3º Trimestre. A 

mensaxe estará destinada ao alumnado, e ao titor/a do grupo se 

fóra o caso. 

3 )  Correo electrónico a través do titor, para resolver calquera 

dúbida que poida xurdir. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


