
FORMACION E ORIENTACIÓN LABORAL
CICLO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIAIS

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN

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 Resultado de aprendizaxe

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos
contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en Actividades Comerciais

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de 
risco máis habituais do sector de
comercio e márketing
RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en Actividades Comerciais

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles

CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos

CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás 
situacións de risco atopadas

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia

CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no
lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa
de urxencias
CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que
permitan a toma de decisións profesionais

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida

CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave
para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo.

CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego e nas condicións de traballo
CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional 
de técnico en Actividades Comerciais
CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as
persoas coa titulación de técnico en Actividades Comerciais
CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados
co título

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Análise da produción do alumnado.

Instrumentos: Traballos semanais que inclúen comentarios de texto e
preguntas cortas. Utilizaranse rúbricas para a cualificación das mesmas.
Para  facilitar  ó  alumnado  (1  alumno)  con  trimestres  pendentes  a
recuperación  dos  mesmos,  realizarase  un  cuestionario  na  plataforma
Google Classroom sobre os contidos pendentes.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
A  nota  final  do  curso  obterase  como  resultado  da  media  das  dúas
primeiras avaliacións á que se lle sumará a nota do terceiro trimestre
dividida entre 10. É dicir, o terceiro trimestre terá en todos os casos unha
influenza positiva na nota final, con un máximo na valoración final de un
punto.
Polo tanto, para o alumnado con trimestres pendentes,  para superar a
materia, debe obter un 5 como resultado de:
Media  entre  as  dúas  primeiras  avaliacións  máis  a  terceira  avaliación
dividida entre 10.
0,5·(Nota primeira avaliación)+0,5·(nota segunda avaliación)+0,1·(Nota terceira avaliación)

Proba
extraordinaria
de setembro

No caso de resultar necesario a proba extraordinaria de setembro:
A recuperación consistirá na realización de unha proba escrita sobre os
contidos non superados (da primeira, segunda avaliación ou ambas). Para
superar  a  materia  o  alumno/a  debera  obter  a  lo  menos  un  5  como
resultado desa proba escrita máis a terceira avaliación dividida entre 10.
                       Nota proba extraordinaria+0,1·(Nota terceira avaliación)

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Non procede. FOL só se cursa no 1º ano do ciclo.

Criterios de cualificación:

Non procede. FOL só se cursa no 1º ano do ciclo.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede. FOL só se cursa no 1º ano do ciclo.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación)

Actividades

Entre as actividades realizadas e pendentes de realizar podemos enumerar:
visualización  de  vídeos,  comentarios  de  noticias  ou  imaxes,  busca  de
diferentes datos na Web (como por exemplo os prezos das compañías de
móbil)  ou  incluso  propostas  de  lectura.  Cada  mércores  as  10:00h
realizamos unha conexión vía WEBEX para solucionar as diferentes dúbidas
que poidan aparecer.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Neste 3º trimestre como proposta para adaptarnos a esta situación tan
extraordinaria  que  vivimos  acordamos  entre  alumnado  e  profesor
empregar a plataforma Google Classroom como forma de comunicación e
para presentar as diferentes actividades.  Trala enquisa realizada por IES
Chan  do  Monte,  podemos  afirmar  que  ningún  alumno  ou  alumna  ten
problemas de conexión ou falta de equipo para o desenvolvemento das
actividades a realizar.
Cada  semana  envíaselle  un  documento  con  certos  contidos  teóricos,
visuais ou demostrativos ós que o alumnado pode acceder para resolver as
actividades que se lle planean.

Materiais e recursos

Como  parte  desta  formación  telemática  os  materiais  e  recursos
empregados  teñen  que  ver  coas  novas  tecnoloxías.  Empregaremos  as
diferentes  aplicacións  informáticas  (Office,  pdf),  os  recursos  dos
organismos públicos como o INE, prensa online, calculadora, e obviamente
os ordenadores persoais.  Ademais o profesor facilítalle os apuntamentos ó
alumnado, a partir dos cales poden resolver as actividades.
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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.
Comunicaráselle  ó  alumnado  e  as  familias  a  publicación  da
adaptación da programación na web do centro a través do Espazo
Abalar  e  na  plataforma  que  estamos  a  empregar  este  terceiro
trimestre para o desenvolvemento do mesmo, Google Classroom.
Ademais, comunicarase nas clases que temos por videoconferencia,
a través de Webex, unha vez que estea publicada.

Publicidade Na  páxina  web  do  centro  e  na  plataforma  empregada  neste
trimestre, Google Classroom.
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