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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada
unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica
Nº

Unidade didáctica

4

O Plan económico, financeiro e fiscal.
Resultado de aprendizaxe

▪

Criterio de avaliación

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e
financeira básica dunha pequena ou mediana empresa,
identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza
a documentación.

▪

▪

▪

▪
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CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade,
así como as técnicas de rexistro da información contable:
activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas
anuais.
CA4.2 - Describíronse as técnicas básicas de análise da
información contable, en especial no referente ao equilibrio da
estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade
da empresa.CA1.3 - Apreciouse a importancia da información
e da formación como medio para a eliminación ou a redución
dos riscos laborais.
CA4.3 - Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual,
IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha
pequena e dunha mediana empresa relacionada coa
xardinaría e a floraría, e diferenciáronse os tipos de impostos
no calendario fiscal (liquidaciCA1.6 - Analizáronse os dereitos
á vixilancia e protección da saúde no sector forestal.
CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a
viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso
(si, non)

NO

SI

NO

Instrumento de avaliación

▪

PE.1-Cuestionario

SI

▪

PE.1-Cuestionario

NO

SI

▪

PE.1-Cuestionario

SI

SI

▪

PE.1-Cuestionario

1.1 Identificación da unidade didáctica
Nº

Unidade didáctica

5

Os documentos asociados á compra e venda.
Resultado de aprendizaxe

▪

Criterio de avaliación

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e
financeira básica dunha pequena ou mediana empresa,
identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza
a documentación.

▪

CA4.4 - Formalizouse con corrección, mediante procesos
informáticos, a documentación básica de carácter comercial e
contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques,
obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena
e unha mediana empresa do sector

Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso
(si, non)

NO

SI

Instrumento de avaliación

▪

PE.1-Cuestionario

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios
de cualificación
Os MÍNIMOS ESIXIBLES son os establecidos en cada unha das unidades didácticas. O alumnado será informado de cales son ao inicio das mesmas.
-Na UD1 non serán mínimos exixibles os criterios de avaliación CA1.1, CA1.4, CA1,5, CA1,7.
-Na UD2 non serán mínimos exixibles os criterios de avaliación CA2,5, CA2.8, CA2,11.
-Na UD3 non serán mínimos exixibles os criterios de avaliación CA1.3, CA3,7, CA3,8.
-Na UD4 non serán mínimos exixibles os criterios de avaliación CA4.1, CA4.3,.
-Na UD5 non será mínimo exixibles o criterios de avaliación CA4.4
En canto aos CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, os exames ponderarán un 60% na nota e as habilidades e destrezas demostradas na elaboración e presentación do plan de empresa o 40% restante.
Para poder aprobar o módulo é preciso sacar, como mínimo, un 5 sobre 10 tanto nos exames teórico/prácticos como nas fases do plan de empresa correspondentes a cada avaliación.
Os exames poderán incluir preguntas curtas, preguntas a desenvolver, preguntas tipo test (puntuando negativamente os erros) e/ou exercicios e casos prácticos.
En cada exame figurará especificada a valoración das diferentes partes.
A elaboración e presentación do plan de empresa suporá un 40% da nota.
Para efectuar esta ponderación teranse en conta unha serie de ítems recollidos nunha táboa de observación, entre os que poderán figurar os seguintes:
-Orixinalidade da idea de negocio.
-Dificultade do proxecto.
-Viabilidade da idea a curto, medio e longo prazo.
-Desenvolvemento de cada epígrafe coa extensión e profundidade requirida.
-Preparación previa da exposición oral.
-Estrutura da exposición.
–Capacidade de síntese.
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-Control do tempo.
-Calidade da argumentación.
-Vocalización e volume.
-Recursos audiovisuais empregados.
Valoraranse negativamente os erros de ortografía, a desorde, o descoido na presentación de traballos (incluido o plan de empresa) e a súa presentación fóra de prazo.
A nota final será a media aritmética dos dous trimestres anteriores máis a suma da nota obtida coas cuestions teórico prácticas e o grao de participación. Sindo ista como máximo dous puntos
É imprescindible a entrega do plan de empresa para superar o módulo.
Para superar o módulo é necesario ter todas as avaliacións aprobadas, polo que aprobar unha avaliación posterior non implica ter a anterior superada.
A cualificación final obterase coa media das avaliacións parciais sempre que en todas elas o alumno/a conte cunha nota igual ou superior a 5 puntos.
Esta nota final coincidirá coa nota do derradeiro trimestre, sempre que esta sexa igual ou superior a 5.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)
Nº

Unidade didáctica

2

A empresa e a súa contorna.

1ª
aval.
X

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe

▪

Criterio de avaliación

RA2 - Decide a oportunidade de
▪
creación dunha pequena empresa para
o desenvolvemento da idea
emprendedora, tras a análise da relación
entre a empresa e a área, do proceso
produtivo, da organización dos recursos
humanos e dos valores culturais e
éticos.

CA2.12 - Elaborouse un plan de
empresa que inclúa a
idea de negocio, a localización, a
organización do
proceso produtivo e dos recursos
necesarios, a
responsabilidade social e o plan de
márketing.

Nº

Unidade didáctica

3

As formas xurídicas da empresa.
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Instrumento de avaliación

▪

PE.1-Cuestionario

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe

▪
X

Criterio de avaliación

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo ▪
en conta as implicacións legais
asociadas e o proceso para a súa
constitución e posta en marcha.
▪

▪

CA3.1 - Analizouse o concepto de
persoa empresaria, así como os
requisitos que cómpren para
desenvolver a actividade
empresarial.
CA3.2 - Analizáronse as formas
xurídicas da empresa e
determinándose as vantaxes e as
desvantaxes de cada unha en
relación coa súa idea de negocio.
CA3.9 - Incluíuse no plan de
empresa información relativa á
elección da forma xurídica, os
trámites administrativos, as axudas
e as subvencións.

Instrumento de avaliación

▪

PE.1-Cuestionario

▪

PE.1-Cuestionario

▪

TO1. Tabla observación

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión
da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, significou, entre outras
moitas medidas, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España.
No caso de que se suspenda algunha avaliación do módulo (nota inferior a 5 ) recuperáranse as variables ( contidos, procedementos) cunha nota
inferior a 5; En todo caso esta recuperación faráse no mes de xuño antes da sesión da avaliación final.
A recuperación constará das seguintes probas ou traballos , e os alumnos presentaranse sólo as que teñan suspensas:
-Probas de recuperación dos contidos:
Recuperación de contidos 1a avaliación,
Recuperación de contidos 2a avaliación
A nota de cada avaliación parcial será a suma das notas parciais de cada unha destas variables, aplicando a cada unha delas o seguinte porcentaxe:
-© Prueba escrita---------------------------60%
-(P) Plan empresa------------------------- 40%
-Nota final--------------------- ----©+(P) 100%
A nota reflexada na acta de avaliación final será a media das notas parciais de cada avaliación.
Para aprobar o módulo a nota final deberá ser igual ou maior a 5.
Os alumnos/as que non superen este módulo deberán realizar unha serie de actividades de recuperación ao longo do 3º trimestre fixadas pola
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profesora tendo en conta as dificultades que tiveron os alumnos co módulo pendente para alcanzar os resultados de aprendizaxe. Por iso, poderán
fixarse procedementos de ensino-aprendizaxe máis sinxelos e un sistema de avaliación máis flexible, respectando sempre os obxectivos.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda
de dereito á avaliación continua
Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e, a
súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, significou, entre outras moitas medidas, o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo
de España.
Con arreglo a normativa que regula os ciclo formativos de grado medio, os alumnos que por faltar o 10% das horas de clase asignada o módulo
formativo, perderán o dereito a avaliación continua. Únicamente terán dereito a presentarse a unha proba de avaliación final ou traballo que realizará
o remate do curso.
As probas ou traballos serán as seguintes:
-Proba teórica que abarcará tódolos contidos conceptuais
-Plan de Empresa que abarcará tódolos contenidos conceptuais
E necesario para aprobar o módulo ter un cinco como mínimo en cada proba ou traballo
A nota reflexada na acta será media ponderada da proba teórica y traballo (Plan de Empresa)
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8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos
obxectivos programados
Os alumnos con dificultades propónselles un reforzo con explicacións individuais dos contidos ou procedementos non adquiridos.
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