
ANA MARIA GONZÁLEZ PÉREZ PROFESORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

INSTRUCCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE PROBAS ON LINE DE RECUPERACIÓN E PERDA DE 

AVALIACIÓN CONTINUA 

 

 
 

MÓDULO 

XESTIÓN LOXISTICA E 
COMERCIAL 

 
 

2º CS Administración 
e Finanzas 

COMUNICACIÓN E 
ATENCIÓN Ó 

CLIENTE 
 
1º CS Administración 

e Finanzas 

XESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
2º CM Xestión 
Administrativa 

FECHA MÉRCORES, 17 DE 
XUÑO 

MÉRCORES, 17 DE 
XUÑO 

MÉRCORES, 17 DE 
XUÑO 

HORA 9:30 -12:00 9:30-12:00 9:30 – 12:00 

 

 

O alumnado que teña interese na realización da proba, deberá enviar un correo 

electrónico á docente, que imparte os módulos indicados na táboa anterior á seguinte 

dirección: anagonzalezperez@gmail.com 

O correo electrónico do/a alumno/a debe pertencer a unha conta de gmail. Nese 

correo electrónico deberá indicar os seus datos persoais (nome e apelidos, teléfono e correo 

electrónico) así como a proba ou probas correspondente/s ao/s módulo/s ás que desexa 

presentarse.  

 

A Data e hora límites de recepción do correo electrónico coa información solicitada é o día 

12 de xuño de 2020 ás 14:00 horas. 

 

O non envío do correo electrónico persoal á docente coa información solicitada en tempo e 

forma indicados, impedirá a presentación á proba ou probas. 

A duración de cada exame será de 150 minutos,  aproximadamente.  

A aplicación que se utilizará para a realización das probas será a través dunha 

videoconferencia realizada utilizando a aplicación de “Cisco Webex” polo lo que o alumno 

requerirá de conexión a internet así coma dun dispositivo electrónico con cámara web. 

A docente, de cumprírense os requisitos indicados previamente, enviará un enlace de conexión 

á reunión para que a persoa que vaia presentarse á proba poida acceder á mesma.  

A persoa que vaia a realizar a proba deberá conectarse dez minutos antes da hora marcada a 

realización da mesma para poder recibir as indicacións necesarias. 

 

 



INSTRUCCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE PROBAS ON LINE DE RECUPERACIÓN E PERDA DE 

AVALIACIÓN CONTINUA 

 

 
 

MÓDULO 

CONTABILIDADE 
E 

FISCALIDADE 
 
 

2º CS Administración e Finanzas 

PROCESO INTEGRAL DA 
ACTIVIDADE  
COMERCIAL 

 
 
1º CS Administración e Finanzas 

FECHA Martes 16 de xuño 2020 Venres 12 xuño 2020 

HORA 9:30-12:00 11:30-14:00 

 

DOCENTE: María José Eiros González. 

 

O alumnado que teña interese na realización da proba, deberá enviar un correo 

electrónico á docente, que imparte os módulos indicados na táboa anterior á seguinte 

dirección: mariaeiros@gmail.com 

O correo electrónico do/a alumno/a debe pertencer a unha conta de gmail. Nese 

correo electrónico deberá indicar os seus datos persoais (nome e apelidos, teléfono e correo 

electrónico) así como a proba ou probas correspondente/s ao/s módulo/s ás que desexa 

presentarse.  

 

A Data e hora límites de recepción do correo electrónico coa información solicitada é o día 

11 de xuño de 2020 ás 14:00 horas. 

 

O non envío do correo electrónico persoal á docente coa información solicitada en tempo e 

forma indicados, impedirá a presentación á proba ou probas. 

A duración de cada exame referida na taboa anterior é aproximada e o formato será o 

establecido na programación. 

A aplicación que vamos a empregar para a realización das probas é Google Classroom, o 

alumno deberá de poñerse en contacto coa profesora antes da data do exame para que esta 

lle de acceso a plataforma e poida familiarizarse co entorno. O alumno requerirá dun 

ordenador con conexión a internet. 

A persoa que vaia a realizar a proba deberá conectarse dez minutos antes da hora marcada a 

realización da mesma para poder recibir as indicacións necesarias. 

 

 



EXAMENES DE PÉRDIDA DE AVALIACIÓN CONTÍNUA 

1º CS ADMÓN E FINANZAS 

MÓDULO PROFESORA 

XESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E 
EMPRESRIAL 

Mª CARMEN GONZALEZ CARRERA 

Os alumnos con pérdida de avaliación contínua poranse en contacto coa profesora 
a través do correo marycarmengonzlezcarrera@gmail.com. 
 
En contestación a ese correo se lle explicará  o proceso a seguir e que se describe 
de seguido: 
 
O  venres, día 12 de xuño, ás 9,30 horas, envío de correo no que se achegará o 
arquivo do examen. Unha vez realizado, será enviado ao correo da profesora.O 
prazo é ata ás 11:30 h.  Serán preguntas cortas, tipo test, de enlazar ou completar 
párrafos. 
 
 
 

 

mailto:marycarmengonzlezcarrera@gmail.com


IES Lauro Olmo 

Curso 2019-2020  
Docente: María Soledad López Rebordinos  
 

PROBAS DE PERDA DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA 
 

DATA: 15 XUÑO 2020 
 

MÓDULO HORA DO EXAME 
  

OFIMÁTICA E PROCESO DA INFORMACIÓN 9:30  a 13:30 horas 
  

 
 
 
REQUERIMENTOS PARA O ALUMNADO QUE DESEXE PRESENTARSE ÁS PROBAS DE PERDA 

DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA: 

 
O alumnado que teña interese na realización de cada proba, deberá enviar un correo electrónico  
á docente, María Soledad López Rebordinos, que imparte os módulos indicados na táboa anterior 

á seguinte dirección: marisol.lopezrebordinos@gmail.com 
 
O correo electrónico do/a alumno/a debe pertencer a unha conta de gmail. 

 
Nese correo electrónico a persoa interesada deberá indicar os seus datos persoais así como a 

proba ou probas correspondente/s ao/s módulo/s ás que desexa presentarse. 

 
Data e hora límites de recepción do correo electrónico coa información solicitada: día 12 de 

xuño de 2020 ás 14:00 horas. 

 
Actualmente e segundo as últimas instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das 

Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia publicadas o día 

28 de maio de 2020, os centros educativos non poderán realizar probas de modo presencial ao 

alumnado polo que as probas de perda de avaliación continua na convocatoria de xuño serán 

feitas online. 

 
O non envío do correo electrónico persoal á docente coa información solicitada en tempo e 

forma indicados impedirá a presentación á proba ou probas, xa que dita información é 

requirida para o acceso á plataforma onde se vai a realizar o exame online. 

 
A duración de cada proba será de 50 minutos polo que o alumnado requirirá de acceso a 

conexión a internet así como dun dispositivo electrónico con cámara web para a realización da 

mesma (ordenador ou tableta). 

 
A docente, de cumprírense os requisitos indicados previamente, enviará un enlace de conexión á 

reunión para que a persoa que vaia presentarse á proba poida acceder á mesma. 

 
A persoa que vaia a realizar a proba deberá conectarse dez minutos antes da hora marcada 

para a realización da mesma para poder recibir as indicacións necesarias. 



IES Lauro Olmo 

Curso 2019-2020  
Docente: María Soledad López Rebordinos  
 

DATA EXAMEN: 18 XUÑO 2020 
 

MÓDULO HORA DO EXAME 
 11 

 COMUNIACACIÓN EMPRESARIAL E ATENCIÓN Á CLIENTELA    11:00 a 12:30 horas 
  

 
 
 
REQUERIMENTOS PARA O ALUMNADO QUE DESEXE PRESENTARSE ÁS PROBAS DE PERDA 

DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA: 

 
O alumnado que teña interese na realización de cada proba, deberá enviar un correo electrónico  
á docente, María Soledad López Rebordinos, que imparte os módulos indicados na táboa anterior 

á seguinte dirección: marisol.lopezrebordinos@gmail.com 
 
O correo electrónico do/a alumno/a debe pertencer a unha conta de gmail. 

 
Nese correo electrónico a persoa interesada deberá indicar os seus datos persoais así como a 

proba ou probas correspondente/s ao/s módulo/s ás que desexa presentarse. 

 
Data e hora límites de recepción do correo electrónico coa información solicitada: día 15 de 

xuño de 2020 ás 14:00 horas. 

 
Actualmente e segundo as últimas instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das 

Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia publicadas o día 

28 de maio de 2020, os centros educativos non poderán realizar probas de modo presencial ao 

alumnado polo que as probas de perda de avaliación continua na convocatoria de xuño serán 

feitas online. 

 
O non envío do correo electrónico persoal á docente coa información solicitada en tempo e 

forma indicados impedirá a presentación á proba ou probas, xa que dita información é 

requirida para o acceso á plataforma onde se vai a realizar o exame online. 

 
A duración de cada proba será de 90 minutos polo que o alumnado requirirá de acceso a 

conexión a internet así como dun dispositivo electrónico con cámara web para a realización da 

mesma (ordenador ou tableta). 

 
A docente, de cumprírense os requisitos indicados previamente, enviará un archivo compartido a 

través de Google Drive, cinco minutos antes do comenzo da proba. Unha vez rematado o exame o 

reenviarán a conta de Gmail da profesora. 

 



IES Lauro Olmo Curso 2019-2020 
Docente: Maria Isabel Moure Baltar/ Raquel Corbal Rodriguez (Sustituta)

REQUERIMENTOS PARA O ALUMNADO QUE DESEXE PRESENTARSE ÁS PROBAS
DE PERDA DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA: 

PROBAS DE PERDA DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA 
DATA: 16 DE  XUÑO 2020
MÓDULO:RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 
HORA DO EXAME : 9:30  A 12 HORAS

DATA: 18 DE XUÑO 2020
MÓDULO: SIMULACIÓN EMPRESARIAL
HORA DE EXAME:9:30 A 12 HORAS

O alumnado que teña interese na realización de cada proba, deberá enviar un 
correo electrónico á docente, Raquel Corbal Rodriguez, que imparte os módulos
indicados na táboa anterior á seguinte dirección: raquelcorbal@edu.xunta.gal. 

O correo electrónico do/a alumno/a debe pertencer a unha conta de gmail. 
Nese correo electrónico a persoa interesada deberá indicar os seus datos 
persoais así como a proba ou probas correspondente/s ao/s módulo/s ás que 
desexa presentarse. 

Data e hora límites de recepción do correo electrónico coa información 
solicitada: día 12 de xuño de 2020 ás 14:00 horas. 

Actualmente e segundo as últimas instrucións da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e concretan 
determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia publicadas o día 28 de 
maio de 2020, os centros educativos non poderán realizar probas de modo 
presencial ao alumnado polo que as probas de perda de avaliación continua na 
convocatoria de xuño serán feitas online. 

O non envío do correo electrónico persoal á docente coa información solicitada 
en tempo e forma indicados impedirá a presentación á proba ou probas, xa 
que dita información é requirida para o acceso á plataforma onde se vai a 
realizar o exame online. 

A duración de cada proba será de 50 minutos polo que o alumnado requirirá de
acceso a conexión a internet así como dun dispositivo electrónico con cámara 
web para a realización da mesma (ordenador ou tableta). A docente, de 
cumprírense os requisitos indicados previamente, enviará un enlace de 
conexión á reunión para que a persoa que vaia presentarse á proba poida 
acceder á mesma. A persoa que vaia a realizar a proba deberá conectarse dez 
minutos antes da hora marcada para a realización da mesma para poder recibir
as indicacións necesarias. 



IES Lauro Olmo 

Curso 2019-2020 

Profesor: Manuel Gustavo Fernández Parada 

 

 

PROBA DE RECUPERACIÓN MÓDULO CICLO XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO: TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

DATA:  16 XUÑO 2020 

HORA: 10:00 – 12:00 

 

 

Segundo as instrucción da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das 

instrucción do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 

curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia publicadas o 28 de maio de 2020: 

 Os centros educativos non poderán realizar probas de modo presencial ao 

alumnado. 

 Só se poderán realizar de modo non presencial polo mesmo mecanismo co que 

cada centro se viñese comunicando co seu alumnado no desenvolvemento do 

proceso ensino-aprendizaxe desde a suspensión da actividade presencial. 

 

Na adaptación da programación do módulo, apartado 6.a) estáblecese que: 

 Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva do módulo na avaliación 

previa a FCT, serán convocados a unha proba de recuperación.  

 A proba de recuperación será telemática se a situación sanitaria non permite a 

realización de probas presenciais. 

 

Tendo en conta o anterior, a proba de recuperación realizarase de modo non 

presencial polo mesmo mecanismo co que o profesor se viñese comunicando co 

alumnado, na hora e data indicada anteriormente. 



IES Lauro Olmo 

Curso 2019-2020 

Profesor: Manuel Gustavo Fernández Parada 

 

 

PROBA DE RECUPERACIÓN MÓDULO CICLO ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

MÓDULO: XESTIÓN FINANCEIRA 

DATA: 12 XUÑO 2020 

HORA: 10:00 – 12:00 

 

 

Segundo as instrucción da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das 

instrucción do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do 

curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia publicadas o 28 de maio de 2020: 

 Os centros educativos non poderán realizar probas de modo presencial ao 

alumnado. 

 Só se poderán realizar de modo non presencial polo mesmo mecanismo co que 

cada centro se viñese comunicando co seu alumnado no desenvolvemento do 

proceso ensino-aprendizaxe desde a suspensión da actividade presencial. 

 

Na adaptación da programación do módulo, apartado 6.a) estáblecese que: 

 Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva do módulo na avaliación 
previa a FCT, serán convocados a unha proba de recuperación.  

 A proba de recuperación será telemática se a situación sanitaria non permite a 
realización de probas presenciais. 

 

 

Tendo en conta o anterior, a proba de recuperación realizarase de modo non 

presencial polo mesmo mecanismo co que o profesor se viñese comunicando co 

alumnado, na hora e data indicada anteriormente. 


