
 

 
 

 

 

Técnica Contable 

Profesor/a: Elisa Mª Vidal Suárez 

e-mail: cmtecnicacontable@gmail.com 

Contacto co alumnado a través de email. Realización dun suposto semanal. Ao principio da 
semana enviarase un suposto que terán que enviar solucionado. Enviarase a corrección do 
suposto a cada un deles xunto coas solución das dúbidas que tiveron ao facer o suposto. 

 

 

Tratamento Informático da Información 

Profesor/a: Carlos Busto Lobato 

e-mail: carlosbustolobato@gmail.com 

A plataforma empregada é a aula virtual, onde o alumnado ten todo o material a súa 
disposición (apuntes, exercicios, cuestionarios…). Os exercicios que se presentan antes das 
actividades finais con os chamados exercicios paso a paso, onde o propio enunciado indica o 
que teñen que ir facendo. 

Cada semana, os luns, propoño de unha a dúas actividades que teñen unha temporalización 
máxima de 3 horas, e unha hora adicional para aqueles con dificultades na UD1 Operatoria 
de teclados que deberán seguir practicando a destreza co teclado. O prazo de entrega é o 
domingo seguinte. 

Cada actividade esta composta por un manual teórico, un o varios exercicios paso a paso, 
unha actividade final e un cuestionario tipo test.  

Os alumnos teñen un diario de clase (unha folla de cálculo) onde rexistran todas actividades 
que realizan, este documento teñen que ir actualizándoo ao finalizar a semana. 

Para aclarar dubidas sobre as actividades utilizamos un foro na propia aula virtual. 

 

  

1º CMXA (Julia Rodríguez) 
Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

11:00-12:00 Tec. Contable Trat. Informático  
O.A. Xestión 
Tesourería  

Inglés 
O.A. 

Compravenda  

12:00-13:00 FOL         



 

 
 

 

Formación e Orientación Laboral (FOL) 

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. 

 

Operacións Auxiliares da Xestión da Tesourería 

Profesor/a: Paula González Castiñeiras 

e-mail: paulagc76@gmail.com 

Emprego Google Classroom e tamén correo electrónico.  

Dende que comezamos co estado de alarma envío todos os luns un documento con teoría e 
logo propoño tarefas para entregar cada venres. Ao longo da semana, contesto calquera das 
dúbidas que lles poidan xurdir aos alumnos, para isto non só fago uso dun horario 
establecido, senón que adoito revisar o correo ou o Classroom varias veces ao día. 

 

Inglés 

Profesor/a: Mª Rosario Pérez Pelegrín 

e-mail: saripelegrin@gmail.com 

Envíaselles o traballo, explicación de como facelo e o material a través do correo electrónico 
e o alumnado devólveo pala mesma canle. 

O alumnado vaime enviando o traballo cando o remata e ten de período unha semana. Eu 
procuro tamén ter todo corrixido e devolto cando envío o novo traballo. 

Os que non teñan ordenador poden enviar os traballos a través dunha foto co móbil. 

Algúns alumnos déronse de alta no libro dixital e polo tanto teñen acceso aos audios, vídeos 
e corrección de exercicios. 

No oco establecido no horario pódese empregar o Cisco Webex se as condicións técnicas o 
permiten.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Operacións Administrativas de Compravenda 

Profesor/a: Julia Rodríguez Díaz 

e-mail: julia.rodriguez@edu.xunta.es 

Aula virtual. Proposta de tarefa de  simulación dunha actividade comercial, con envío  
semanal dos recursos explicativos, e empregando foros para expoñer e resolución de 
dúbidas. 

Descártase a conexión vía videoconferencia pola posible insuficiencia de datos. 

 


