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IES LAURO OLMO, DPTO FOL 

INSTRUCCIÓNS PARA OS EXAMES ONLINE  XUÑO 2020 

 

PROFESORA: MARI CARMEN ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

MÓDULO  CICLO  DÍA E HORA PARA O EXAME FINAL  

FOL  

CICLO MEDIO DE 

INSTALACIÓNS 

ELÉCTRICAS E 

AUTOMÁTICAS  

16 DE XUÑO, FRANXA HORARIA DE 11:00 
A 14:00 H (a hora concreta será facilitada a 

cada alumno por correo electrónico)  

FOL  
CICLO MEDIO 

PEITEADO E 

COSMÉTICA CAPILAR  

17 DE XUÑO, FRANXA HORARIA DE 11:00 
A 14:00 H (a hora concreta será facilitada a 

cada alumno por correo electrónico)  

IMPORTANTE. REQUERIMENTOS PARA O ALUMNADO QUE DESEXE 
PRESENTARSE Á PROBA FINAL de FOL POR NON TER RECUPERADO A 
PRIMEIRA E/OU A SEGUNDA AVALIACIÓN  

A proba final CONSISTIRÁ :  

Na realización dunha proba oral, de duración 30 minutos máximo, mediante 

plataforma de videoconferencia weBex. Esta proba constará de cuestións 

teórico-prácticas que o alumno deberá contestar oralmente sobre a avaliación 

ou avaliacións suspensas. Esta proba realizarase na franxa horaria indicada na 

táboa anterior e segundo o horario no que se convoque ao alumno por email. A 

proba valorarase sobre 10, todas as preguntas terán o mesmo valor e o alumno 

deberá obter un 5 para superar a proba.  

O alumnado que teña interese na realización da proba final, deberá enviar un 
correo electrónico á docente, Mari Carmen Estévez González 

estevezgonzalezmari@gmail.com antes do día 12 de xuño de 2020 ás 14:00 
horas indicando o seu interese en concorrer ao exame final, de cara a organizar 

a hora concreta, e dar as instrucións precisas para unirse a plataforma webex.  
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Nese correo electrónico a persoa interesada deberá indicar o seu nome e 
apelido, número de móvil, e a súa conta de gmail.  

O non envío do correo electrónico persoal ao 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. O non envío deste correo suporá a renuncia do 

alumno a realizar o exame final.  

A realización da proba, requirirá de acceso e 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 que se realizará on line na plataforma 
WEBEX, e o horario concreto no que debe conectarse.  

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.  

PROFESORA: MARÍA CONSUELO GARCÍA SÁNCHEZ 

REQUERIMENTOS PARA O ALUMNADO DE CAE QUE DESEXE 

PRESENTARSE Ó EXAME DE FOL do 15/06/2020 (ás 12:00 h)  

O alumnado que teña interese na realización de cada proba, deberá enviar un 
correo electrónico á docente, María Consuelo García Sánchez, ó seguinte 

enderezo electrónico: mariaconsuelogarcia@edu.xunta.es  

O correo electrónico do alumnado interesado en facer o exame debe pertencer 

a unha conta de gmail; indicando nun email os seus datos persoais e DNI; e que 

solicita a proba do exame de FOL.  

Data e hora límites de recepción do correo electrónico coa información 

solicitada: 12/06/2020; ás 12:00 h.  
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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 27/04/2020 para o desenvolvemento 

do 3T do curso académico 2019/20, nos centros docentes da CAG, publicadas 

o día 28/05/2020, os centros educativos non poderán realizar probas de modo 

presencial ó alumnado; polo que as probas para a superación deste módulo 

serán feitas telemáticamente.  

O non envío do correo electrónico persoal á docente coa información 

solicitada en tempo e forma, impedirá a súa realización, 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 2 horas polo que o alumnado requirirá de 

acceso a conexión a internet; asemade dun dispositivo electrónico con 
cámara web para a realización da mesma (ordenador ou móbiles ou tableta 

con SO Android para instalar app Webex Meet).  

No suposto de realizar os requerimentos solicitados, se 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.  

 

REQUERIMENTOS PARA O ALUMNADO DE ELVEA 1 QUE DESEXE 

PRESENTARSE Ó EXAME DE FOL do 18/06/2020 (ás 9:00 h)  

O alumnado que teña interese na realización de cada proba, deberá enviar un 
correo electrónico á docente, Ma Consuelo García Sánchez, ó seguinte 

enderezo electrónico: mariaconsuelogarcia@edu.xunta.es  
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O correo electrónico do alumnado interesado en facer o exame debe pertencer 

a unha conta de gmail; indicando nun email os seus datos persoais e DNI; e que 

solicita a proba do exame de FOL.  

Data e hora límites de recepción do correo electrónico coa información 

solicitada: 12/06/2020; ás 12:00 h.  

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 27/04/2020 para o desenvolvemento 

do 3T do curso académico 2019/20, nos centros docentes da CAG, publicadas 

o día 28/05/2020, os centros educativos non poderán realizar probas de modo 

presencial ó alumnado; polo que as probas para a superación deste módulo 

serán feitas telemáticamente.  

O non envío do correo electrónico persoal á docente coa información 

solicitada en tempo e forma, impedirá a súa realización, 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 2 horas polo que o alumnado requirirá de 

acceso a conexión a internet; asemade dun dispositivo electrónico con 
cámara web para a realización da mesma (ordenador ou móbiles ou tableta 

con SO Android para instalar app Webex Meet).  

No suposto de realizar os requerimentos solicitados, se 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.  

 

 REQUERIMENTOS PARA O ALUMNADO DE ELVEA 2 QUE DESEXE 

PRESENTARSE Ó EXAME DE EEI do 15/06/2020 (ás 11:00 h)  



 5 

O alumnado que teña interese na realización de cada proba, deberá enviar un 
correo electrónico á docente, Ma Consuelo García Sánchez, ó seguinte 

enderezo electrónico: mariaconsuelogarcia@edu.xunta.es  

O correo electrónico do alumnado interesado en facer o exame debe pertencer 

a unha conta de gmail; indicando nun email os seus datos persoais e DNI; e que 

solicita a proba do exame de FOL.  

Data e hora límites de recepción do correo electrónico coa información 

solicitada: 12/06/2020; ás 12:00 h.  

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 27/04/2020 para o desenvolvemento 

do 3T do curso académico 2019/20, nos centros docentes da CAG, publicadas 

o día 28/05/2020, os centros educativos non poderán realizar probas de modo 

presencial ó alumnado; polo que as probas para a superación deste módulo 

serán feitas telemáticamente.  

O non envío do correo electrónico persoal á docente coa información 

solicitada en tempo e forma, impedirá a súa realización, 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 2 horas polo que o alumnado requirirá de 

acceso a conexión a internet; asemade dun dispositivo electrónico con 
cámara web para a realización da mesma (ordenador ou móbiles ou tableta 

con SO Android para instalar app Webex Meet).  

No suposto de realizar os requerimentos solicitados, se 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. 
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PROFESORA: ROSANA RODRÍGUEZ LÓPEZ 

REQUERIMENTOS PARA O ALUMNADO DE CS ADMFIN 1º e 2º, CM XEAD 1º e 2º 
QUE DESEXE PRESENTARSE Ó EXAME DE FOL 

O alumnado que teña interese na realización de cada proba, deberá enviar un 
correo electrónico á docente, Rosana Rodríguez á dirección 

rosana.rodriguez2@yahoo.es. A data límite para facelo é o 10 de xuño ás 14:00 

horas. 

Nese correo electrónico a persoa interesada deberá indicar o seu interese en 

presentarse ó exame correspondente, un teléfono de contacto e confirmar que 

dispón dos seguintes recursos:  

- conexión a internet 

- dispositivo electrónico con cámara web (ordenador, tableta, móvil). 

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

en tempo e forma indicados IMPEDIRÁ a presentación á proba, dados os 

requisitos de preparación que esixe a modalidade de exame online. 

Uns días antes do exame farase unha proba ou ensaio do uso da plataforma 

Cisco Webex Meetings con cada alumno, co obxectivo de minimizar as 

dificultades técnicas que poidan xurdir o día do exame. 

O día do exame a docente enviará un enlace de conexión á reunión que se 

realizará na plataforma Cisco Webex Meetings, e o horario concreto no que debe 

conectarse.  

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.  

Os alumnos recibirán instruccións específicas sobre o tipo de exame, que 

incluirá preguntas que se responderán online e preguntas que se responderán 

tamén en directo pero escribindo en papel: 

- preguntas tipo test 
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- preguntas de verdadeiro, falso 

- preguntas de resposta curta 

- supostos prácticos 

- exercicios que se farán en papel (nómina, finiquito, etc.), dos que se enviará 

foto á profesora, no momento de rematalos, por correo electrónico. 

 

 

O Barco de Valdeorras, 4 de xuño, 2020 

DEPARTAMENTO de  FOL 


