
IES Lauro Olmo                                                                                                                      

 Curso 2019-2020  

Docente: Begoña Jorge 

PROBAS DE PERDA DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

DATA: 16 XUÑO 2020 

MÓDULO HORA DO EXAME 

1º CM Xestión Administrativa 12:00 - 13:40 

 

 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, Begoña Jorge, que imparte os módulos indicados na táboa anterior á 

seguinte dirección:  begosotodu.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. 

 


