
 

 

 

 

1º CSAF (Paula González) 
Horas Luns Martes Mércores Xoves Venres 

11:00-12:00 FOL  Ofimática Comu. Aten. Client   RR.HH. CS 

12:00-13:00 PIAC     Inglés  Doc. Xurídica 

 

Formación e Orientación Laboral (FOL) 
Comunicación e Atención á Clientela 

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. 

 

Proceso Integral da Actividade Comercial 

Profesor/a: Mª José Ferreira Filgueiras 

e-mail: mjferreiraf@edu.xunta.gal 

Traballamos co libro de texto, repasando contidos xa vistos e ampliando outros na medida do 
posible. Semanalmente os/as alumnos/as, teñen que facer unha tarefa que entregan a través 
da aula virtual. As dúbidas acláranse a través dun grupo de mensaxería instantánea coa 
aplicación WhatsApp  ou a través do correo electrónico. 

 

Ofimática e Proceso da Información 

Profesor/a: Rosa Ventín 

e-mail: rvpena@edu.xunta.es 

Aula virtual e teléfono para dúbidas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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.  

 

Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa 
Xestión da Documentación Xurídica e Empresarial 

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. 

 


