
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA3.5 Clasificáronse os tipos máis habituais de documentos dentro da 
empresa segundo a súa finalidade. 

RA3 - Transmite información escrita aplicando as técnicas de estilo a cada tipo de 
documento propio da empresa e da Administración pública. 

CA3.6 Redactouse o documento apropiado cumprindo as normas ortográficas 
e sintácticas, en función da súa finalidade e da situación de partida. 

 

CA3.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de textos ou 
autoedición. 

 

CA3.7 Identificáronse as ferramentas de procura de información para elaborar 
a documentación. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos:  
A calificación da terceira avaliación realizarase a través de tarefas ás que 
o alumnado poderá acceder mediante correo electrónico. En ningún 
caso estas tarefas darán lugar a unha cualificación negativa que afecte a 
media da nota obtida nas dúas avaliacións anteriores.  
Os alumnos e alumnas poderán sumar un máximo de 2 punto a nota 
media obtida pola primeira e segunda avaliación, (sempre que estas 
dúas avaliacións estiveran aprobadas con unha cualificación igual ou 
superior ao 5), se desenvolveron ás actividades de xeito correcto e 
argumentado. O alumno/a terá que enviar por correo electrónico a 
docente as tarefas resoltas no prazo que esta estableza, baixo as súas 
directrices. 

Instrumentos: 
Tarefas individuais para cada caso, enviadas por correo electrónico e 
proposta de traballos a realizar polos alumnos/as. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
  A cualificación será numérica, entre 1 e 10 puntos, e considerarase POSITIVA 
cando se acade unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. Contemplaranse 
dous casos: 
1) Alumnos/as con nota media das dúas primeiras avaliacións igual ou superior a 

5 puntos. 
2) Alumnos/as con nota media das dúas primeiras avaliacións inferior a 5 

puntos. 
Para recuperar as avaliacións será necesario acadar unha puntuación como 
mínimo de 5. 
Para facer esas recuperacións facilitaránselle aos alumnos/as entregas de tarefas 
de periodicidad semanal. Estas actividades deberán ser entregadas no prazo 
sinalado.    
Por outra parte, mandarlle un traballo de recuperación por correo electrónico, 
previo aviso ao alumno/a que se lle vai a facer esa proba, para que teña 
disponibilidade durante dúas horas máximo, para devolver a docente o tarefa 
enviada. En esa proba deberan aparecer os contidos mínimos esixidos que se 
valoraran, en este caso: 
- 80% para o traballo 
- 20% para as tarefas semanais, de reforzo e recuperación da materia.  

 
A non conexión voluntaria do alumno e a non realización das tarefas propostas 
enténdense como “absentismo”, o que suporá unha cualificación inferior a 5 
puntos na nota final do modulo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 No período 16 marzo 2020 ata 7 abril 2020, a actividade 

lectiva continúa de xeito telemático. Utilizando o correo 

electrónico para a proposta de actividades e tarefas, así 

como o seguemento do alumnado. Estas actividades, según 

orde da Consellería de Educación nin son obrigatorias nin 

avaliables, é por iso que non contan positiva nin 

negativamente para a cualificación final. 

 Trabállase de xeito individualizado co alumnado que non ten 

superadas as dúas primeiras avaliacións e, polo tanto, debe  

presentarse á avaliación final. 

 Actividades orientadas ao repaso e reforzo de contidos.   

Proposta de actividades semanalmente. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste terceiro trimestre o seguimento, atención e apoio ao alumnado 
que está co proceso de recuperación das avaliacións pendentes  
realizase de xeito telemático.  

Faise entrega das tarefas, con periodicidade semanal.  

Reforzo da aprendizaxe e resolución de dúbidas mediante correo 
electrónico. 

Neste módulo ningún alumno indicou a falla de conectividade para a 
realización das tarefas. 

 

Materiais e recursos 

A actividade deselvólvese integramente de xeito telemático. Mediante 
correo electrónico. Faise achega de, resumos da materia impartida, así como 
actividades e tarefas propostas que deben ser resoltas coa finalidade de 
acadar unha adecuada asimilación de contidos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto cos alumnos a través do correo electrónico. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


