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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

O técnico medio en xestión administrativa exerce a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade e

nomeadamente no de servizos, así como nas administracións públicas, organizando e executando as operación de xestión e administración nos

procesos comerciais, laboráis, contables, fiscais e financeiros, aplicando a normativa vixente e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a

información, asegurando a satisfacción da clientela e/ou das persoas usuarias, e actuando seguno as normas de prevención de riscos laboráis e

protección ambiental.

A presente programación desenvolverase no O I.E.S. de Vilalonga está emprazado no lugar da Salgueira en Vilalonga, concello de Sanxenxo. As

actividades máis influintes son a vitícola, servizos diversos relacionados co turismo, elaboración de materiais vinculados á construcción, a industria

de bens relacionados coa demanda de inmobles (fabricación de cociñas, carpintería de aluminio, etc.), as relacionadas coa venda e reparación de

automóbiles, as de transformación do ferro. Na zona destaca a actividade de cultivo, extracción, transformación, conservación e depuración de

produtos mariños.

O estudio dos contidos programados do módulo basearase no saber facer e a consecución da aprendizaxe centrarase no posíble en procesos

reais de traballo. E por isto que., o proceso de ensino-aprendizaxe realizarase mediante actividades prácticas desenvolvidas en clase (alumno-

profesor), en grupos e individualmente. Estas actividades prácticas serán formuladas (pasada unha primeira fase de explicación) en exercicios de

simulación, nos que a información se transmitirá, na  medida do posible, en documentación propia de empresas de diferentes sectores económicos

(agricultura, industria, servizos, ...) e desenvolveranse respectando a normativa ambiental e de seguridade laboral.

- 2 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Ventaxes e riscos a hora de crear unha empresa segundo as diferentes formas  societariasEmpresa e empresario 20 14

2 Analizar as posibilidades de innovación empresarial e da iniciativa emprendedora.A innovación
empresarial

8 5

3 Concepto de tributos e tipos dos mesmosO sistema tributario
español

22 16

4 Os diferentes tipos de impostos que gravan ás sociedadesA imposición directa e
indirecta. IRPF, IS e
IVE

35 24

5 Se define o dereito administrativo e as distintas administracións públicasEstructura da
Administracion
Pública: os
funcionarios públicos

30 20

6 Se describen as característas das relacións entre a ciudadanía e as diferentes administración do Estdo..O acto administrativo,
procedemento e
contratos
administrativos

25 17

7 Se arquivan os diferentes documentos nos rexistros correspondentesArquivos e rexistros 7 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Empresa e empresario 20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica o concepto de empresa e de persoa empresaria, e analiza a súa forma xurídica e a normativa aplicable. SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Definiuse o concepto de empresa.

CA2.2 Distinguiuse entre personalidade física e xurídica.

CA2.3 Diferenciáronse empresas segundo a súa constitución legal.

CA2.4 Recoñecéronse as características do empresario autónomo.

CA2.5 Precisáronse as características de cada tipo de sociedade.

CA2.6 Identificouse a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa.

CA2.7 Identificáronse os tipos de franquías.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Perfil de risco da iniciativa emprendedora e da innovación.

 Conceptos de empresa e empresario.

 Persoa física e xurídica.

 Constitución da empresa: condición de empresario, personalidade xurídica e trámites. Tipos de empresa.

 O empresario autónomo.

 Tipos de sociedades.

 Aspectos que inflúen na elección da forma xurídica.

 Franquía.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A innovación empresarial 8

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Describe as características inherentes á innovación empresarial en relación coa actividade de creación de empresas. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse as posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.) como fontes de desenvolvemento económico e creación de
emprego.

CA1.2 Describíronse as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na competitividade empresarial.

CA1.3 Comparáronse e documentáronse experiencias de innovación empresarial, e valoráronse os factores de risco asumidos en cada unha.

CA1.4 Definíronse as características de empresas de base tecnolóxica en relación cos sectores económicos.

CA1.5 Enumeráronse iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de empresas ou organizacións xa existentes.

CA1.6 Analizáronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación.

CA1.7 Procuráronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, e relacionáronse estruturadamente nun informe.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Proceso innovador na actividade empresarial. Factores de risco na innovación empresarial. Diagnóstico de actitudes emprendedoras.

 Tecnoloxía como clave da innovación empresarial.

 Internacionalización das empresas como oportunidade de desenvolvemento e innovación.

 Axudas e ferramentas para a innovación empresarial. Axudas institucionais públicas e privadas: asesoramento, financiamento de ideas, premios, etc.).
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O sistema tributario español 22

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Analiza o sistema tributario español, e recoñece as súas finalidades básicas e as dos principais tributos. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Definíronse os conceptos de tributo e de sistema tributario español.

CA3.2 Relacionouse a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómica.

CA3.3 Recoñeceuse a xerarquía normativa tributaria.

CA3.4 Identificáronse os tipos de tributos.

CA3.5 Discrimináronse as súas principais características.

CA3.6 Diferenciouse entre impostos directos e indirectos.

CA3.7 Identificáronse os elementos da declaración-liquidación.

CA3.8 Recoñecéronse as formas de extinción das débedas tributarias.

CA3.9 Identificáronse as infraccións e as sancións tributarias.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Sistema tributario español. Concepto e finalidade socioeconómica do tributo.

 Xerarquía e normativa tributaria.

 Principais características dos tributos.

 Normas e tipos de tributos.

 Clases de impostos.

 Elementos da declaración-liquidación.

 Formas de extinción da débeda tributaria.

 Infraccións e sancións tributarias.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A imposición directa e indirecta. IRPF, IS e IVE 35

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Identifica as obrigas fiscais da empresa e diferencia os tributos aos que está suxeita. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Definíronse as obrigas fiscais da empresa.

CA4.2 Precisouse a necesidade de alta no censo.

CA4.3 Definiuse o índice de actividades económicas

CA4.4 Recoñecéronse as empresas suxeitas ao pagamento do imposto de actividades económicas (IAE).

CA4.5 Recoñecéronse as características xerais do IVE e os seus réximes.

CA4.6 Interpretáronse os modelos de liquidación do IVE e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

   CA4.6.1 Formalizaronse as declaracións liquiddacións no Réxme xeral de VE

   CA4.6.2 Formalizáronse as declaracións liquidacións no Réxme simplificado

CA4.7 Recoñeceuse a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).

CA4.8 Formalizáronse os modelos de liquidación de IRPF, e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación.

   CA4.8.1 Formalizáronse os modelos de liquidación de IRPF

   CA4.8.2 Recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación do IRPF

CA4.9 Identificáronse os elementos e a natureza do imposto de sociedades.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Actividades empresariais e profesionais.

 Declaración censual. Alta no censo de actividades económicas.

 Índice de actividades económicas.

 Imposto de actividades económicas.

 Imposto sobre o valor engadido: tipos e réximes; liquidación.

 Natureza, obxecto e ámbito de aplicación do IRPF. Formas de estimación da renda. Retencións do IRPF.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Modelos e prazos de declaración-liquidación.

 Natureza e elementos do imposto de sociedades.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Estructura da Administracion Pública: os funcionarios públicos 30

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Identifica a estrutura funcional e xurídica da Administración, e recoñece os organismos e as persoas que a integran. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse as fontes do dereito administrativo.

CA5.2 Identificouse o marco xurídico en que se integran as administracións públicas.

CA5.3 Recoñecéronse as organizacións que compoñen as administracións públicas.

CA5.4 Interpretáronse as relacións entre as administracións públicas.

CA5.5 Obtívose información das administracións públicas a través de diversas vías de acceso, e relacionouse esta información nun informe.

CA5.6 Precisáronse as formas de relación laboral na Administración.

CA5.7 Utilizáronse as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público para reunir datos significativos sobre esta.

CA5.8 Identificáronse as funcións dos fedatarios públicos.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Dereito: as súas fontes. Separación de poderes.

 Marco xurídico das administracións públicas.

 Estrutura da Administración: órganos e institucións da Unión Europea e das administracións central, autonómica e local.

 Principios das relacións entre as administracións públicas.

 Conceptos basicos de relacións públicas

 Sistemas de información das administracións públicas.

   Administración autonómica (CA 5.4)

   Administracións locais (CA 5.4)

 Emprego público: funcionariado.

 Fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público.

 Fedatarios públicos.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O acto administrativo, procedemento e contratos administrativos 25

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Describe os tipos e as características das relacións entre a cidadanía e a Administración, e formaliza documentación que xurda desta. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Definiuse o concepto de acto administrativo.

CA6.2 Clasificáronse os actos administrativos.

CA6.3 Definiuse o proceso administrativo, os seus tipos, as súas fases e os tipos de silencio.

CA6.4 Precisáronse os tipos de contratos administrativos.

CA6.5 Definiuse o concepto de recurso administrativo e diferenciáronse os seus tipos.

CA6.6 Identificáronse os actos recorribles dos non recorribles.

CA6.7 Verificáronse as condicións para a interposición dun recurso administrativo.

CA6.8 Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o seu ámbito de aplicación.

CA6.9 Relacionáronse as fases do procedemento contencioso-administrativo.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Acto administrativo.

 Silencio administrativo.

 Contratos administrativos.

 Procedemento administrativo: as súas fases.

 Recursos administrativos.

 Xurisdición contencioso-administrativa.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Arquivos e rexistros 7

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Realiza xestións de obtención de información e presentación de documentos ante a Administración, e identifica os tipos de rexistros públicos. SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Cumpríronse as normas de presentación de documentos ante a Administración.

CA7.2 Recoñecéronse as funcións dos arquivos públicos.

CA7.3 Solicitouse determinada información nun rexistro público.

CA7.4 Recoñeceuse o dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

CA7.5 Accedeuse ás oficinas de información e atención á cidadanía por vías como as páxinas web, os portelos únicos e a atención telefónica, para obter información salientable e
relacionala nun informe tipo.

CA7.6 Identificáronse e describíronse os límites do dereito á información relacionados cos datos en poder da Administración sobre a cidadanía.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Documentos na Administración.

 Arquivos públicos.

 Rexistros públicos.

 Dereito á información, á atención e á participación da cidadanía.

 Vías de obtención de información e de atención á cidadanía.

 Límites do dereito á información.
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MÍNIMOS EXIXIBLES:

Os mínimos exixibles son os contidos dos apartados "e" de cada unidade didáctica.

A avaliación será inicial e continua.

A sesión de avaliación inicial realizarase no primeiro mes do curso. Servirá para constatar o nivel do alumno antes de comezar o proceso de ensino

aprendizaxe e para que o equipo docente faga un diagnóstico de partida de cada alumno e do conxunto do grupo. A avaliación inicial é un dos

elementos que nos indica a necesidade de adoptar medidas de reforzo educativo ou de flexibilidade modular.

A avaliación continua exixe a asistencia regular do alumnado ás actividades lectivas.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Realizarase un seguimento do traballo realizado na aula, que suporá un 30% da cualificación. Nesta actividade diaria na aula, valorarase o traballo

cooperativo, a implicación no traballo, a tolerancia e o respecto aos demais.

A exposición de traballos, valorarase a claridade, coherencia, e a linguaxe non verbal á hora de expoñer, así como o respecto aos traballos dos

demais .

Os debates e preguntas na aula. Valorarase a participación e as cuestións e dúbidas propostas, en relación ao traballo ben feito e a busca da

solución máis axeitada.

Os exercicios, casos prácticos e modelos a cubrir que serán realizados na clase e/ou fora e serán entregados en prazo, corrixiranse e debaterase

sobre a solución aportada. Valorarase os coñecementos, a coherencia no

traballo, chegar ao resultado correctamente, a orde e limpeza na súa elaboración. Os traballos entregados fora de prazo suporán un 50% da nota

acadada.

Os informes e esquemas, valorarase a claridade, concreción e termos utilizados.

O 70% restante corresponderá ás probas escritas, Farase unha proba escrita correspondente a avaliación parcial  , que consistirán na contestación

por escrito de varias preguntas curtas, relacionadas cos distintos conceptos explicados no tema, 20/30 preguntas tipo test e a realización dun ou

máis supostos prácticos do mesmo tipo dos realizados durante as sesións na aula dependendo das unidades que conteña dita avaliación parcial

(50% de contidos prácticos, e o 50% de contidos teóricos). As probas escritas realizaranse por bloques de contidos; aproximadamente dous ou tres

por trimestre.

A cualificación do módulo realizarase en base ás seguintes puntuacións e porcentaxes:

- Puntuarase en notas de 1 a 10 sen decimais (si a cualificación en decimais é igual ou superior a 0,50 puntuarase a nota seguinte, si fose

inferior puntuarase a nota anterior).

- Considerándose positivas as cualificacións iguais ou superiores a 5 puntos, e negativas as restantes.

- Dita cualificación será determinada por:

- 70% da nota obtida resultado da proba escrita correspondente a cada avaliación, onde o alumnado deberá superar tanto a parte teórica como a

práctica. A nota media de ambas partes deberá ser superior ao 5.

- 30% da nota corresponderá as actividades e tarefas realizadas na aula tanto individuais como en grupo.

Si a cualificación é igual ou superior a 5 terá superado o módulo.

A nota de cada trimestre será a media aritmética das probas escritas realizadas, á que se engadirá a nota correspondente o traballo que se faga na

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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aula. A nota que figurará na terceira avaliación será a media aritmética dos tres trimestres.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

 O alumnado que non adquira os Resultados de Aprendizaxe de cada unidade didáctica, ó longo do curso, en cada trimestre faráselle repeticións

de controles, exames, traballos teórico prácticos e probas prácticas e exercicios para poder recuperar as unidades didácticas non superadas.

Considerarase de cara a nota de fin de curso unha mellora favorable da mesma naqueles alumnos nos que se observase unha evolución positiva

nas súas capacidades e na adquisición dos resultados de aprendizaxe. Neste caso o profesor valorará o esforzo realizado polo alumno na nota

final.

Ó final do curso haberá unha proba extraordinaria teórico práctica para os alumnos que necesiten demostrar a adquisición dos Resultados de

Aprendizaxe das Unidades Didácticas que non superaron anteriormente durante o curso. Dita proba coincidirá coa data de avaliación dos alumnos

que tiveran perda de avaliación continua.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que perdeu o dereito a ser avaliado dun xeito continuo por ter superado o 10% das faltas de asistencia (non xustificadas) neste

módulo 15 sesións, realizará unha proba de avaliación extraordinaria de toda a materia, que versará sobre os contidos mínimos, e que se calificará

de 1 a 7 puntos. Esta proba realizarase no mes de xuño, segundo o calendario que se acorde na reunión do departamento da familia de

Administración e Xestión.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Avaliación do funcionamento da Unidade Didáctica.

A partir das anotacións recollidas (diario da clase), polo profesorado, elaborarase un informe sinxelo sobre o desenvolvemento na aula, das

Unidades Didácticas, que podería quedar a disposición do profesorado do Ciclo Formativo xa que constitúe unha fonte imprescindible para mellorar

o deseño en anos sucesivos. Poden ser puntos de reflexión, os seguintes:

Recursos ( materiais, organización, fontes de información, ...).

Proposta de actividades de ensino aprendizaxe (interese promovido, si se desencadeou un proceso de indagación, nivel de apertura ou

concreción das tarefas,

Grao de dificultade das tarefas e se a súa secuencia é adecuada.

Observacións e reflexións sobre os procesos de aprendizaxe do alumnado, estrutura das Unidades Didácticas: ¿significou avance?,

¿facilitou a aprendizaxe?.

Con respecto ó cumprimento da programación farase un control  da materia impartida e realizarase a comparación coa programación teórica para

ver as posibles causas e as correccións pertinentes por parte do profesor.

A avaliación da práctica docente realizarase mediante enquisas os alumnos
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

A avaliación inicial realizarase no primeiro mes do curso. Servirá para constatar o nivel do alumno antes de comezar o proceso de ensino

aprendizaxe e para que o equipo docente faga un diagnóstico de partida de cada alumno e do conxunto do grupo. A avaliación inicial é un dos

elementos que nos indica a necesidade de adoptar medidas de reforzo educativo ou de flexibilidade modular.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Como cada alumno é distinto, as necesidades de apoio educativo de cada un son distintas e poden precisar dedicación específica. Compre aclarar

e diferenciar entre:

Atención á diversidade.

A atención a diversidade que deriva das diferencias de aprendizaxe e pasa polo profesor como medio de asesoramento cara ós alumnos. este

tratará de homoxeneizar o grupo a través das súas observacións e; dunha acción repetida de: conceptos, aclaración de dúbidas, explicacións

individualizadas, demostracións máis personalizadas, cambio do método seguido na explicación por medio de recursos didácticos con maior

diversificación de contidos e fundamentalmente que o alumno repita procesos mal executados.

Todo isto é fundamental para que o alumno logre os resultados de aprendizaxe esixibles en cada unha das unidades didácticas.

Adaptacións curriculares.

Adaptacións curriculare,conforme o establecido no capítulo V da Orde do 23 de abril de 2207, a adaptación curricular que sexa necesario realizar

cando un alumno non responda globalmente ós obxectivos programados, proporanse para cada un deles e de xeito individualizado actuacións

concretas, xunto con outras posibles no marco de acordos do equipo docente, logo da detección de casos e situacións concretas.

A adaptación curricular debe ser autorizada pola inspección educativa para o cal hai que solicitala de maneira explícita cando hai algún alumno con

problemas: psíquicos e precísase baixar o nivel teórico si se desenvolve ben e fai correctamente as prácticas; ou físicos (cego) e compre

cambiarlle a metodoloxía na realización das prácticas.

Flexibilidade modular.

Consiste en alongar a duración do ciclo para o que se permite unha dedicación por parte do alumnado a un menor número de módulos

durante cada curso.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Os valores axudan a crecer e fan posible o desenvolvemento harmonioso de tódalas cualidades do ser humano. Os valores que se fomentaran en

clase mediante a actividade diaria son:

AUTOESTIMA

 A autoestima é a capacidade de amarse a si mesmo e aceptarse tal como un é. Cando un se ama a si mesmo, desperta e sente amor cara os

demais. E cando as persoas se aman resulta máis fácil facer un mundo mellor.

TOLERANCIA

Todas as persoas polo feito de selo, merecen ser respectadas. Cando respectamos a alguén, estamos recoñecendo os seus dereitos e a súa

dignidade como persoa.. Esta entraña dúas coordenadas básicas: a do respecto cara nos mesmos e a do respecto ós demais. Si unha persoa se

respecta a si mesma, facilmente respectará aos demais. O respecto e a tolerancia son valores clave para lograr unha convivencia pacífica nun

mundo multicultural.

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade é a facultade de responder dunha maneira adecuada coas nosas accións ás situacións que se nos presentan na vida. Danse

dentro do marco da liberdade. Por iso, liberdade e responsabilidade van sempre unidas e non poden entenderse unha sen a outra.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

COOPERACIÓN

Cooperar é colaborar uns con outros para conseguir un mesmo fin. Sen a colaboración de uns e outros sería imposible a convivencia. Uns

dependemos de outros e faise necesario aprender a axudar, a traballar en equipo, así como a desenvolver esa parte da intelixencia emocional que

nos fai poñernos na pel do outro, adiviñar as súas necesidades e saber resolver os conflitos de maneira pacífica.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Na medida do posible, a actividade de aprendizaxe  na aula complementarase con visitas a industrias de sectores de actividade relacionadas co

futuro profesional do alumnado.

asimesmo asistirán a charlas impartidas no centro relacionadas coa súa inserción profesional ou con aspectos técnicos específicos do seu

curriculum.

Estas actividades concretaranse durante o curso en función da dispoñibilidade de empresas, conferenciantes etc e reflectiranse na memoria de fin

de curso.

10.Outros apartados

10.1) Semipresencialidade e telemática

No caso de semipresencialidade, a impartición e seguimento non presencial das clases tanto prácticas como teóricas realizarase a través da

aplicación de videconferencia da Xunta de Galicia en horario habitual de clase. Os recursos empregados serán a propia plataforma e a webcam,

así o alumnado que non asista a clase presencial poderá seguir a impartición dos contidos en tempo real, realizara consultas dúbidas

Asimesmo, todo o alumnado deberá realizar e entregar as tarefas e probas propostas a través da aula virtual do centro.

En canto a avaliación das actividades e tarefas, realizarase de xeito individual coa entrega das correccións e cualificacións aos alumnos/as a

través da aula virtual.e as probas escritas realizaranse de maneira presencial por quendas. No caso de que non fora posible pola situación sanitaria

dalgún alumno/a, realizarase a través da aula virtual e plataforma de videoconferencia da Xunta de Galicia.

No caso de formación telemática:  a impartición e seguimento non presencial das clases tanto prácticas como teóricas realizarase a través da

aplicación de videconferencia da Xunta de Galicia. Os recursos empregados serán a propia plataforma e os ordenadores, tablets, móbiles do

alumnado, Asi, o alumnado poderá seguir a impartición dos contidos en tempo real, e realizar consultas, dúbidas ...

Asimesmo, todo o alumnado deberá realizar e entregar as tarefas e probas propostas a través da aula virtual do centro.

En canto a avaliación das actividades e tarefas, realizarase de xeito individual coa entrega das correccións e cualificacións a través da aula virtual.

e as probas escritas realizaranse de maneira presencial. No caso de que non fora posible pola situación sanitaria, realizarase a través da aula

virtual e plataforma de videoconferencia da Xunta de Galicia.
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