
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPI O CRUCE (CERCEDA) 

CURSO: 4º E.S.O. 
MATERIA: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E 
EMPRESARIAL 
DEPARTAMENTO: XEOGRAFÍA E HISTORIA 
DATA: 07/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: CPI O CRUCE (CERCEDA) 
CURSO: 4º E.S.O. 

MATERIA: IAEE 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: CPI O CRUCE (CERCEDA) 
CURSO: 4º E.S.O. 

MATERIA: IAEE 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (3º Trimestre) 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Bloque 3. Finanzas 

B3.1. Describir as formas xurídicas das empresas en 
relación coas responsabilidades legais dos/das 
seus/súas propietarios/a e xestores/as, así como 
coas esixencias de capital. 

IAEEB3.1.1. Distingue as formas xurídicas das empresas 
e indica as esixencias de capital e responsabilidades 
propias de cada tipo. 

CSIEE, CMCCT 

IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeitada 
en cada caso segundo a actividade que se vaia 
desenvolver, o número de emprendedores/as, o 
alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a 
complexidade organizativa, a dispoñibilidade financeira 
e a fiscalidade 

CAA, CSIEE, CMCCT 

B3.2. Identificar as fontes de financiamento das 
empresas propias de cada forma xurídica, incluíndo 
as externas e internas, e valorar as máis axeitadas 
para cada tipo e momento no ciclo de vida da 
empresa. 

IAEEB3.2.2. Caracteriza de xeito básico as posibilidades 
de financiamento das empresas, diferenciando o 
financiamento externo e o interno, a curto e a longo 
prazo, así como o custo de cada unha e as implicacións 
na marcha da empresa. 

CSIEE, CMCCT, CD 

B3.3. Recoñecer a necesidade de planificar o 
negocio das empresas ligándoa á previsión da 
evolución do sector e da economía nacional, así 
como da planificación financeira e fiscal. 

IAEEB3.3.2. Analiza os produtos financeiros máis 
axeitados de entre as entidades financeiras do ámbito 
para cada tipo de empresa, valorando o custo e o risco 
de cada un, e selecciona os máis acaído para o proxecto 
de empresa. 

CAA, CSIEE, CMCCT, CD 

IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas fiscais das empresas 
segundo a súa actividade e a súa forma xurídica, sinala 
o funcionamento básico do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica 
as principais diferenzas entre eles 

CSIEE, CMCCT, CD 

IAEEB3.3.4. Valora a achega que supón a carga 
impositiva das empresas á riqueza nacional e ao 
sostemento das cargas do Estado 

CSC, CAA 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación, revisión das actividades. 

Instrumentos: Caderno da docente (listas de control, rexistro anecdótico), 
documentos con actividades do alumnado, rúbricas. 

Cualificación final 

Media das notas finais da 1ª e da 2ª avaliación (notas con dous decimais). 
A esta media sumaráselle ata un máximo de 1,5 puntos (avaliación das 
aprendizaxes do 3º trimestre). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba obxectiva cualificada sobre 10 puntos. 
En caso de que non se poida realizar a proba extraordinaria con carácter 
presencial, valorarase a realización por medios telemáticos ou a 
substitución da proba por tarefas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado con esta materia pendente. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Actividades individuais: exercicios do libro de texto, visualización 
de fragmentos de vídeos ou filmes, traballos de investigación con 
TIC, etc. 

• Non hai alumnado con partes desta materia pendente, polo que 
non se contempla a realización de actividades de recuperación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O centro educativo e o Concello de Cerceda teñen colaborado para 
entregar material educativo ao alumnado que ao inicio das clases 
non presenciais se atopaban sen conectividade. A día de hoxe o 
centro puxo a disposición do alumnado sen conectividade medios 
para ter contacto telemático cos docentes. 

• Realización de clases virtuais para resolver dúbidas en caso de ser 

necesario. 

• Envío de actividades para realizar en casa, con entregas semanais 
das mesmas (as datas de entrega son flexibles e orientativas). 

Materiais e recursos 

Aula virtual do centro. Nesta cólganse as actividades e materiais 
complementarios para o alumnado. Resólvense dúbidas a través do 
foro. É o principal medio de comunicación co alumnado e, de ser o 
caso, coas familias.  
 
Correo electrónico. Medio de comunicación co alumnado para resolver 
dúbidas ou realizar a entrega de tarefas. 
 
Materiais complementarios:  

• Libro de texto 

• Vídeos online dispoñibles en diversas plataformas (Youtube, etc) 

• Páxinas web de interese para a materia 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Toda a información está dispoñible na aula virtual do centro. 
 
Puntualmente pode empregarse o correo electrónico e, de ser 
necesario, a comunicación por vía telefónica coas familias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


