
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 
CA9.1. Identificar os distintos tipos de contrato de traballo, analizando 
os seus requisitos e características. 

 RA9.Analiza-los dereitos e obrigas que se derivan da relación laboral 

 
CA9.2.Coñecer os distintos aspectos do tempo de traballo. 

 RA9.Analiza-los dereitos e obrigas que se derivan da relación laboral 

 
CA9.3.Analizar os distintos supostos de modificación, suspensión e 
extinción do contrato de traballo. 

 RA9.Analiza-los dereitos e obrigas que se derivan da relación laboral 

 
CA9.4. Saber o relativo a representación de traballadores, sindicatos, 
negociación colectiva e convenio colectivo. 

 RA9.Analiza-los dereitos e obrigas que se derivan da relación laboral 

 
CA10.1. Identificar as prestacións e obrigas relativas á seguridade 
Social. 

 RA10.Describi-lo sistema de protección social 

 
CA5.1. Identificar e avaliar as capacidades, actitudes e coñecementos 
propios con valor profesionalizador, definindo os xuros individuais e 
motivacións. 

 
RA5.Analiza-las formas e procedementos de inserción na realidade laboral 
como traballador por conta propia ou por conta allea. 

 
CA6.1. Coñecer a oferta formativa complementaria e a demanda 
laboral referida ao seu campo profesional. 

 
RA6.Analiza-las propias capacidades e intereses así como os itinerarios 
profesionais máis idóneos. 

 
CA7.1 .Describir o proceso a seguir na busca de emprego e elaborar a 
documentación necesaria, partindo dunha oferta de traballo de 
acordo co seu perfil profesional 

 
RA7.Identifica-lo proceso para unha boa orientación e integración do 
traballador na empresa. 
 

 

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



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación aplicados son: 

•  Presentación de traballos escritos e audiovisuais. 

•  Realización de resumes e esquemas. 

• Entregas de Cuestionarios o test. 

•  Resolución de cuestiones teóricas e de casos prácticos. 
 

  

Instrumentos: 
 
Para levar un cabo este proceso de avaliación empregar os seguintes 
procedementos e instrumentos: 
 a) Observación por parte do profesor de:  
 o grao de adquisición de coñecementos e habilidades dos alumnos e o 
grao de participación, así como a evolución do proceso de aprendizaxe ao 
longo do curso. 
b)  Análise de tarefas: 
 comprobaremos o desenvolvemento e resolución de todas as actividades 
e traballos realizados polo alumnado.   
c)Probas de avaliación : Probas escritas, de dobre natureza (cuestionarios 
e exercicios) sempre que sexa posible por videoconferencia ou correo 
electrónico con tempo de inicio e remate, e de non ser posible por ningún 
dos medios anteriores,  probas orais por teléfono. E se a situación 
sanitaria o permite realización de probas escritas presenciais. 
 

Cualificación final 

A nota final do alumno será: 
1-Alumnos con perdida de avaliación continua: Se a situación sanitaria o 
permite, realización dos exames teóricos e prácticos presenciais no 
Centro educativo na ultima semana de maio. Si no se pode realizar 
presencial realizarase telemáticamente  a través de videoconferencia 
(webex o skype)nas mesmas datas e horas. A nota será obtida nestes 
exames. A no presentación na data e hora acordada para a realización do 
exame supoñerá unha nota de cero no mesmo. 
2.- Si aprobou a segunda avaliación: a nota será a obtida na segunda 
avaliación máis un máximo de ata 2 puntos polo traballo realizado 
telemáticamente, sempre e cando presentara os traballos diarios de 
forma regular e de forma correcta  durante todo o terceiro trimestre, cun 
máximo de faltas non xustificadas dun 10% da carga horaria do módulo. 
3.- Si ten suspensa a primeira e/ou a segunda avaliación: terá que realizar 
a/as recuperacións de ditas avaliacións que consistirán en: 
a.- Presentacións de traballos de forma regular a través da plataforma 
edmodo, do correo electrónico ou do teléfono móbil: ata un 30% da nota. 
b.- Probas escritas, de dobre natureza (cuestionarios e exercicios) sempre 
que sexa posible por videoconferencia ou correo electrónico con tempo 
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de inicio e remate, e de non ser posible por ningún dos medios anteriores,  
probas orais por teléfono, e se a situación sanitaria o permite realización 
de probas escritas presenciais: ata un 50% da nota. 
c.- Valoración das actividades entregadas polos alumnos con 
regularidade: participación, traballo diario, interese 
e realización de exercicios durante todo o terceiro trimestre: ata un 20% 
da nota. 
4.- Se a situación sanitaria o permite, realización de probas 
extraordinarias escritas presenciais no Centro educativo para aqueles 
alumnos que non conseguiron recuperar a primeira e/ou segunda 
avaliación por medios online. A nota final sería un máximo de 5 puntos 
coa posibilidade de sumarlle 2 puntos polos traballos do apartado 2.c e 
non se terían en conta as notas suspensas anteriores.  
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos dos CFGM non teñen proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Realizaranse actividades individuais de recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación adaptadas as necesidades individuais de 
cada alumno atendendo as necesidades individuais de alcanzar 
os obxectivos fundamentais e as competencias profesionais do 
módulo e do ciclo que están a cursar.  

• Estas actividades de  recuperación, repaso e reforzo consistirán 
en realización de resumes, exercicios e traballos que deben 
presentar regularmente, no prazo estipulado polo profesor. 
Estas actividades estarán adaptadas ao alumno así como as 
súas condicións de conectividade. 

• As actividades de ampliación serán explicacións en textos ou 
vídeos que amplían contidos que serán revisados polos 
alumnos. O profesor solventará as dudas precisas e se 
traballará posteriormente sobre exercicios propostos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• A metodoloxía consistirá en que o profesor realizará as 
explicacións que sexan necesarias  mediante os medios que lle 
permitan contactar co alumno, xa sexa por teléfono, correo 
electrónico, videoconferencia ou por calquera plataforma 
educativa como edmodo. 
O profesor correxirá os exercicios e traballos que o alumnos 
deberá realizar, xa sexa de forma individual ou por grupos 
pequenos, e que serán necesarios para que o alumno poida 
alcanzar os obxetivos fundamentais e as competencias 
profesionais do módulo e do ciclo formativo. 

• Tamén intentaremos en todo momento animar e fomentar o 
traballo tanto individual como grupal, con mensaxes de ánimo 
e con actividades cooperativas. 

 

Materiais e recursos 

 

• Os materiais  utilizados nas actividades do 3º trimestre son, 
ademais dos libros de texto,  libro de texto dixital, documentos 
textuais, gráficos e audiovisuais proporcionados polo 
profesorado, atendendo aos distintos niveis e ritmos de 
aprendizaxe do alumnado. Tales materiais inciden na 
adquisición das competencias básicas. 

• Usamos como recursos ordenadores, tablet, móbil, aplicacións 
informáticas como (videoconferencias, correo electrónico, 
presentacións, procesador de textos, etc) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informaremos o alumno e as familias que a  programación didáctica do 
curso 2019-2020 está publicada na páxina web do centro. O contacto 
co alumnado e familias será  a través do Correo electrónico ou 
teléfono.  
 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


