
 

 

 

 

 

Circuíto Pechado de Televisión e Seguridade Electrónica (CPTV) 
Instalacións Domóticas 

Profesor/a: Luis Besteiro Calvo 

e-mail: luis. besteiro.calvo@edu.xunta.es 

Plataformas utilizadas: 

• Aula Virtual Moodle para compartir instrucións, enunciados e entregar tarefas. 

• Slack, para comunicación por mensaxería instantánea. 

• WebEx, para videoconferencias. 

• TeamViewer, para resolución de problemas técnicos mediante escritorio remoto. 

O procedemento seguido para este período de recuperación consiste en que o primeiro día 
de avaliación, 14 de abril, colgouse na aula virtual as instrucións e enunciados para todo o 
trimestre así como a súa temporalización, e ademais creáronse os apartados para que os 
alumnos poidan entregar as tarefas indicadas dentro das datas indicadas.  

Por outro lado, o alumno, dentro dos límites marcados, ten liberdade para ir realizando as 
tarefas e facer as consultas que considere necesarias que serán resoltas dunha maneira 
personalizada dentro do horario indicado. 

Unha vez que se coñeza se é posible a volta as aulas ou non, explicarase como se realizará 
a proba escrita, e as probas prácticas que o alumno deberá superar para acadar o aprobado 
no módulo. 

 

Instalación e Mantemento de Redes para Transmisión de Datos 

Profesor/a: Pablo Rivas Cao 

e-mail: privascao@edu.xunta.es 

Ao tratarse de alumnos de 2º de ciclo, este terceiro trimestre é para recuperar os contidos 
non alcanzados durante os dous primeiros. Polo tanto, establecerase un plan individualizado 
de reforzo e avance do alumnado segundo os contidos e resultados de aprendizaxe non 
alcanzados para poder efectuar a avaliación final do curso para cada alumno.  

Sempre que a situación o permita, farase unha proba presencial ao final de curso para que 
os alumnos poidan demostrar que asimilaron os traballos desenvolvidos online. 

 

2º CMIT (Sonia Antelo) - Recuperacións 
Luns Martes Mércores Xoves Venres 
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Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) 

Profesor/a: Carlos Javier Chouza Blanco 

e-mail: carloscb@edu.xunta.es 

A comunicación co alumnado e a entrega de tarefas será a través da aula virtual. 

 

FCT 

Profesor/a: Sonia Antelo Méndez 

e-mail: sonia.antelo.mendez@gmail.com 

A comunicación co alumnado é a través das seguintes canles:  

• Aula Virtual Moodle e correo electrónico para compartir instrucións, enunciados e entregar 
tarefas. 

• Slack, para comunicación por mensaxería instantánea. 

• WebEx, para videoconferencias. 

 

 


