
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Resultados de Aprendizaxe e criterios de avaliación 

Criterios de avaliación Resultado de Aprendizaxe 
CA1.1. Definiuse a organización dunha empresa. 

RA1. Clasifica as tarefas administrativas dunha empresa identificando as 
áreas funcionais desta 

CA1.3. Identificáronse as áreas funcionais dunha empresa. 

CA1.4. Definiuse o organigrama elemental dunha organización privada e 

pública. 

Criterios de avaliación Resultado de Aprendizaxe 

CA2.5 Anotouse nos libros rexistro o correo e os paquetes recibidos e 
distribuídos RA2 - Tramita correspondencia e paquetaría, e identifica as fases do proceso 
CA2.9 Mantívose limpo e en orde o espazo de traballo 

Criterios de avaliación Resultado de Aprendizaxe 

CA3.6 Empregáronse aplicacións informáticas no control de almacén 

RA3 - Controla o almacén de material de oficina, tendo en conta a relación entre 
o nivel de existencias e o aseguramento da continuidade dos servizos 

CA3.7 Describíronse os procedementos administrativos de 
aprovisionamento de material 

CA3.8 Realizáronse pedidos para garantir unhas existencias mínimas 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Contidos a recuperar: 

Probas escritas con realización de actividades e cuestionarios 
Contidos novos e de reforzo: 

Probas escritas con realización de actividades e cuestionarios 

Instrumentos: 
Para contidos novos e de reforzo: 

-Realización de cuestionarios, exercicios, e visualización de materiais que 
se valorarán. A súa cualificación será, tendo en conta a súa presentación a 
tempo (15% da nota), e a correcta realización das mesmas (85% da nota). 
Con carácter xeral non son avaliables. Só se terán en conta para mellorar 
a nota da segunda avaliación, ata un máximo de dous puntos. 

Para contidos de recuperación e perda do dereito de avaliación: 
-Realización de exercicios e cuestionarios e exercicios, tendo en conta a 
súa presentación a tempo (15% da nota), e a correcta realización das 
mesmas (85% da nota). A nota mínima das tarefas para considerarse 
superadas será como mínimo dun 5, non podendo compensar unhas con 
outras. 
-Os alumnos poderán optar por realizar as actividades de novos contidos e 
reforzo, e serán valoradas na súa cualificación final cunha ponderación do 
50% na nota 
-Se non foron superadas ditas probas, na semana do 11 ao 18 de xuño os 
alumnos poderán realizar unha actividade de exame on line que requerirá 
unha nota de 5. 
-Só si a lexislación o permite, e si hai volta ás aulas, poderase facer una 
proba escrita para recuperar os contidos da avaliación final. 
-O alumno que ten perdido o dereito de avaliación contínua será avaliado 
nas mesmas circunstancias que os que teñen contidos a recuperar, tendo 
dereito a un exame on line ou presencial na semana do 11 ao 18 de xuño. 
Os contidos mínimos a avaliar serán: 
Definición da organización dunha empresa. Organigramas elementais de 
organizacións e entidades privadas e públicas. 
Circulación interna da correspondencia por áreas e departamentos. 
Técnicas básicas de recepción, rexistro, clasificación e distribución de 
correspondencia e paquetaría. Servizo de correos. Servizos de mensaxería 
externa. Materiais tipo de oficina. Material funxible e non funxible. 
Inventarios: tipos, características e documentación. Procedementos 
administrativos de aprovisionamento de material de oficina. Documentos. 
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Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación na terceira e na avaliación final nunca será más baixa que a 
calificación obtida na segunda avaliación. 
 
A Cualificación das tarefas novas e de reforzo só terase en conta para 
aumentar a nota da segunda avaliación cun máximo de dous puntos. 

 
Os alumnos que teñen que recuperar contidos anteriores deberán alcanzar 
una nota mínima de 5 nas súas tarefas e actividades a realizar enviadas a 
través da Aula Virtual. 

 
Os alumnos que teñen que recuperar contidos poderán optar por realizar as 
actividades de novos contidos e reforzo, e serán valoradas na súa 
cualificación final cunha ponderación do 50% na nota 
 

Se non foron superadas ditas probas, na semana do 11 ao 18 de xuño os 
alumnos poderán realizar unha proba on line que requerirá unha nota de 5 
para ser superada. 
 
Só si a lexislación o permite, e si hai volta ás aulas, poderase facer una 
proba escrita para recuperar contidos da avaliación como da final. 
 
O alumno que ten perdido o dereito de avaliación contínua será avaliado 
nas mesmas circunstancias que os que teñen contidos a recuperar, tendo 
dereito a un exame on line ou presencial na semana do 11 ao 18 de xuño. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De non superar a probas de xuño, os alumnos poderán realizar en 
septembro unha proba escrita que requerirá unha nota de 5 para ser 
superada. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non aplicable 
 
 

Criterios de cualificación: 
Non aplicable 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non aplicable 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A organización formal e informal no ámbito empresarial -O funcionamento 
das empresas e as súas estruturas 
Os cadros de fluxos de información na empresa - Recoñeceranse os distintos 
fluxos de información existentes na organización 
Os organigramas da administración pública - Identificaranse os fluxos de 
información entre os departamentos da administración pública 
Elaboración da documentación interna na empresa privada - Elaborarase a 
documentación axeitada á documentación interna nun organismo público 
Elaboración da documentación interna nun organismo público - Elaborarase 
a documentación axeitada á comunicación interna de cada departamento 
dun organismo público 
O envío postal - Cumplimentaránse os documentos axeitados para o envío 
postal de documentos: urxente, con acuse de recibo, reembolso, envío 
dixital, etc. 
Rexistro e arquivo da correspondencia - Realizarase o rexistro de entrada e 
saída da correspondencia tanto por medios convencionais como por medios 
informáticos. 
A reposición do material - Detectaránse as necesidades de material funxible 
e non funxible, cumprimentaránse as ordes precisas empregando as 
aplicacións informáticas axeitadas. 
Clasificación dos materiais e equipos de oficina - Coñeceranse os 
procedementos administrativos de aprovisionamento de materiais de 
oficina. Recoñeceranse os documentos axeitados para o provisionamento de 
material de oficina 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicacións xerais a través da Aula Virtual do IES de Vilalonga. 
Titoría individual a través de Doodle para reservar cita. 
Comunicación telefónica en caso de alumnos sen conectividade. 

Materiais e recursos 
Aula virtual do IES de Vilalonga, youtube, correo electrónico, Google 
Hangouts, Skype e Cisco WEBEX. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Aula Virtual do IES de Vilalonga 
Correo electronico 
Cisco WEBEX 
Google Hangouts 
Skype 
WEB do IES de Vilalonga 
Espazo Abalar 
Mensaxe de texto 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Na aula virtual do IES de Vilalonga 
Espazo Abalar. 


