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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 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

 

Observacións e aspectos máis destacables sobre este módulo  

 

A materia deste módulo, foi impartida na súa totalidade nas dúas primeiras avaliacións cumprindose integramente  coa programación elaborada a comezo de curso .  

Non quedou nengunha unidade didactica , resultado de aprendizaxe ou criterio de avaliación que quedase sen aplicar con motivo da suspensión das clases presenciais .  

Non é preciso  , polo tanto , facer referencia a elementos da terceira avaliación afectados . 

Neste trimestre , só temos alumnos co o módulo pendente , pois os aprobados  ben están a facer a fct ou o proxecto alternativo creado a tal efecto ,  ou ben renunciaron 

a facer a fct neste trimestre .  

Deste xeito , ós xa aprobados , non temos que asignarlles obrigatoriamente tarefas correspondentes ó noso módulo . Os materiais e tarefas son voluntarias para eles , 

como xeito de profundización nos seus coñecementos , e non serán avaliables . 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

          MINIMOS EXIXIBLES PARA ALCANZAR AVALIACION POSITIVA : 

 

-Describironse  os distintos  elementos xerais e específicos do entorno da empresa asi como a  súa influencia na mesma . 

-Identificaronse as  fontes de financiamento máis apropiadas para a empresa en función das súas características. 

-Enumeraronse as vantaxes e desvantaxes dos tipos de  empresas  segundo a súa forma xurídica . 

-Identificaronse os  requisitos legais mínimos esixidos para a constitución da empresa  en función da súa forma xurídica. 

-Cumplimentaronse con corrección os documentos mercantís máis usuais relacionados coa xestión administrativa das empresas . 

-Recoñeceronse  as obrigas e calendario fiscal que lle afecta a cada tipo de empresa . 

 

          CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  :  

 

ALUMNOS SUSPENSOS COA 1º E / OU 2º AVALIACION PENDENTE  : 

 

Ó longo deste terceiro trimestre , que será de recuperación , realizarase un repaso de toda a materia impartida no periodo setembro-marzo ( previo á fct ) . Os 
alumnos terán que ir enviando resoltas as actividades que para cada semana ( unidade didactica ) lle envie o profesor .  A calificación deste terceiro trimestre  ( de 0 a 
10 ) dependerá dos seguintes parámetros : 

 

- Comunicación e contacto habitual co profesor : 10 % da nota  

- Entrega das actividades en tempo :  20 % da nota  

- Resolución correcta das actividades : 70 % da nota  

 

No caso de realizar algún ou algúns  exames  por vía telemática  ( puntuables de 0 a 10 )  ,  o 50 % da nota asignada o epígrafe RESOLUCIÓN CORRECTA DAS 
ACTIVIDADES  , corresponderalle a estes exames online . 

 

En principio , todo o trimestre desenvolverase mediante clases telemáticas . No caso que o alumno e profesor , voluntaria e de común acordo , decidan a 
realización dunha proba-exame  de tipo PRESENCIAL NO INSTITUTO ( calificable de 0 a 10 ) ,  a nota do terceiro  trimestre  estructurarase do seguinte xeito : 
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- Comunicación e contacto habitual co profesor : 10 % da nota  

- Entrega das actividades en tempo :  10 % da nota  

- Resolución correcta das actividades : 40 % da nota 

-       Calificación da proba presencial : 40 % 

 

Para poder considerarse este terceiro  trimestre superado o alumnado deberá obter un  mínimo de cinco puntos  . 

 

A nota final do módulo será a media aritmética das notas parciais dos 3  trimestres . En todo caso , e en virtude do principio de avaliación continua  ,  se o alumno 
supera a 3º avaliación  terá  aprobado o módulo , con independencia da media resultante dos tres trimestres . Neste caso , a nota final , será a obtida no terceiro 
trimestre .  
 

 

ALUMNOS SUSPENSOS POR PERDA DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA : 
 

Aplicarase o mesmo procedemento anterior , indicado para o caso de alumnos suspensos coa 1º e / ou 2º avaliación pendente  ( neste caso tendo en conta que se 
considera que teñen as 2 primeiras avaliacións suspensas ) .  Isto faise asi , anticipando unha  futura imposibilidade de facer un exame de tipo presencial ( por motivos 
de saúde pública  ) ou as posibles dificultades técnicas de facer un exame de telemático  en condicións de seguridade  e control  que  garantan a demostración dos 
coñecementos reais por parte dos alumnos .  

 

De poder realizar unha proba presencial ou telemática ( calificable de 0 a 10 )  ,  a mesma será sobre os contidos teorico-prácticos da 1º e 2º avaliación .  Neste caso , 
esta calificarase e formará parte da nota  dacordo co indicado anteriormente no caso de alumnos suspensos .  

 

No caso de non ter nota na 2º avaliacion , a nota final será a media artimética do 1º e 3º trimestre . No caso particular de carecer de nota nos dous primeiros 
trimestres , a calificación final do módulo será a correspondente ó terceiro trimestre .  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 A INICIATIVA EMPRENDEDORA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 -  Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades 
asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola 

innovación e a creatividade 

 CA1.4 - Analizáronse as características das actividades emprendedoras no 
sector de laboratorio clínico e biomédico . 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

2 A EMPRESA E O SEU ENTORNO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 
desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a 
empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos 

humanos e dos valores culturais e éticos. 

 CA2.5 - Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha 
pequena ou mediana empresa de laboratorio clínico e biomédico en función 

da súa posible localización. 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

3 FORMAS XURIDICAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 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. 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 
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Nº Unidade didáctica 

4 CREACION E POSTA EN MARCHA DA EMPRESA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA3.6 - Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución 
dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

5 XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   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 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

6 OBRIGAS FISCAIS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  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. 

 CA4.3 - Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións 
trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa 
relacionadas con laboratorio clínico e biomédico, e diferenciáronse os tipos de 
impostos no calendario fiscal 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 
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Nº Unidade didáctica 

7 XESTIÓN COMERCIAL E MARKETING 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2 -  Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o 
desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a 
empresa e o contorno, 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. 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

8 INVERSION E FINANCIACION 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  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. 

 CA4.5 - Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e 
financeira do proxecto empresarial. 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 

 

Nº Unidade didáctica 

9 VIABILIDADE DA EMPRESA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  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. 

 CA4.1 - Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as 
técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, 

ingresos, gastos e contas anuais. 

ACTIVIDADES E TAREFAS ASIGNADAS PARA 
ESTA UNIDADE NA AXENDA DE TRABALLO DO 

DRIVE 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As tarefas semanais que o profesor subirá no DRIVE do instituto , e que os alumnos entregarán nos prazos indicados , asi como unha hipotética proba telemática , 
constituirán as actividades de recuperación para os alumnos suspensos . A súa avaliación realizarase tendo en conta o indicado anteriormente no apartado 5 . 

 

Serán tarefas teórico-prácticas relacionadas cos RA , CA  mínimos esixibles correspondentes ás unidades didacticas das dúas primeiras avaliacións indicadas na  
programación inicial de curso .  As tarefas son variadas , adaptadas á diversidade dos alumnos e de diversa dificultade .  

 

XA QUE A DURACIÓN DESTE ÚLTIMO TRIMESTRE É REDUCIDA , NON DISPOÑEMOS DE TEMPO SUFICIENTE PARA UN REPASO COMPLETO E INTENSO DE TODO O 
IMPARTIDO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIACIÓN .  POR MOR DISO TEMOS QUE FACER UNHA SELECCIÓN DAS UNIDADES DIDACTICAS E CONTIDOS PRIORITARIOS 
PARA O DESEÑO DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  NESTE  FINAL DE CURSO  DACORDO CUNS CRITERIOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN : 

 
- CONTIDOS QUE RESULTARON MÁIS DIFICILES PARA OS ALUMNOS  , ONDE HOUBO MÁIS SUSPENSOS E CALIFICACIÓNS MÁIS BAIXAS . 

- CONTIDOS MÁIS RELEVANTES E TRONCAIS  DESTE MÓDULO  , RELACIONADOS COS MINIMOS ESIXIBLES DO MÓDULO  

- CONTIDOS IMPARTIDOS CUNHA MAIOR SEPARACIÓN TEMPORAL  , A EFECTOS DE  EVITAR O SEU ESQUECEMENTO 

 

En principio , todo o trimestre desenvolverase mediante clases telemáticas . No caso que o alumno e profesor , voluntaria e de común acordo , decidan a realización 
dunha proba-exame  de tipo PRESENCIAL NO INSTITUTO ,  a nota do terceiro  trimestre  calcularase dacordo co indicado no apartado 5  . Dita proba será teórico-
práctica e estará relacionada cos RA , CA  mínimos esixibles correspondentes ás unidades didacticas das dúas primeiras avaliacións indicadas na  programación inicial 
de curso . 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Aplicarase o mesmo procedemento anterior , indicado para o caso de alumnos suspensos coa 1º e / ou 2º avaliación pendente .   

 

Isto faise asi , en anticipando unha  futura imposibilidade de facer un exame de tipo presencial ( por motivos de saúde pública  ) ou as posibles dificultades técnicas de 
facer un exame de telemático  en condicións de seguridade  e control  que  garantan a demostración dos coñecementos reais por parte dos alumnos .  
 

No caso de poder realizarse a proba presencial ou telemática , a mesma versará sobre os contidos teórico-prácticos da 1º e 2º avaliación . A súa calificación e 
avaliación realizarase dacordo co indicado no apartado 5 .  
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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 

 

Con caracter xeral  , as mesmas que se indicaron na programación elaborada a comezo de curso .   

 

A maiores do anterior , e como consecuencia da suspensión das clases temporais , e da necesidade de garantir o principio de dereito á igualdade no acceso á educación , hai que ter en 
conta certas consideracións especiais que se están a producir durante este periodo : 

 

- Alumnos con dificultades de acceso a internet ou de carencia de equipos electrónicos , ben por por motivos económicos ben por vivir en zonas de dificil conectividade  

- Alumnos que durante este tempo teñen que atender responsabilidades familiares ou poden  presentar situacións familiares que dificultan o seguemento das clases  

- Presencia de alumnado moi hetereoxenos en cada grupo:  alumnos xa aprobados que queren ampliar coñecementos , alumnos aprobados pero que teñen que reforzar e 
repasar os contidos impartidos ,  alumnos suspensos que teñen que recuperar materia , ....  

 

Por todo o anterior , faise unha relación das medidas de atención á diversidade para os alumnos ,  que aparecen explicadas suficientemente nos distintos apartados deste documento :  

 
- Flexibilización  dos elementos básicos do curriculo en cada unidade didactica  : resultados de aprendizaxe  , contidos , criterios de avaliacións ( selección dos 

fundamentais , priorizando os máis importantes , ...  

- Fixación duns contidos mínimos imprescindibles , mediante a selección daqueles que serán comúns a todos os  alumnos e de superacón  obligatoria 

- Adaptacións metodolóxicas: mediante o emprego de diversos tipos de  TIC en función da situación de acceso a internet de cada alumno . 

- Adaptación das actividades: Variadas, adaptadas, e de diversa  dificultade que permitan diferentes grados de profundización: de RECUPERACIÓN para os 
alumnos que teñen suspensas avaliacións anteriores ,  REFORZO para os alumnos que precisen fortalecer contidos, de AMPLIACIÓN para que os  alumnos con 
especial interese ou capacidades profundicen e progresen nos contidos. 

- Adaptacións na temporalización: flexibilizando os prazos de entrega de actividades , adicando máis ou menos tempo a cada unidade dependendo das 
dificultades atopadas , mediante videoconferencias de reforzo para aqueles alumnos que o precisen , ... 

- Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e  variados para tratar os mesmos contidos dende diferentes ópticas,  adaptándose ás 
necesidades dos alumnos de recuperar , repasar ou ampliar coñecementos . 

- Na avaliación: atendendo á situación dos alumnos , adaptanse o procemento ,  tipo e duración das  probas de avaliación . 
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10.4  Información e publicidade 

 

 

Información ó alumnado e ás familias 

Correo electrónico 

Drive compartido cos alumnos 

Videoconferencia semanal que se manten cos alumnos 

 

Publicidade 

 

Publicación na páxina web do centro 
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10.5  Metodoloxía e recursos didacticos  

 

 

Durante este periodo , seguiranse os principios metodolóxicos indicados na programación inicial de curso ,  se ben dado a suspensión das clases presencias , a mesma 

adaptarase a impartición de clases telemáticas . Iso implicará o emprego intensivo das novas tecnoloxias ( TIC )  : 

- Videoconferencias semanais cos alumnos a través de plataformas online ( SKYPE , WEBEX , .. ) para explicacións , titorización , dúbidas , consultas... 

- Comunicación habitual cos alumnos a través de email , wasap , teléfono,  .... 

- Envio de material didáctico a través de plataformas online como DRIVE ,   email  ( libros,  powerpoint , videos , enlaces webs , ... ) 

- Fomento da autoaprendizaxe dos alumnos , mediante o envio de material complementario e enlaces a páxinas webs  que dispoñen de documentación , videos 

e actividades resoltas , que permitirán a recuperación /reforzo  / ampliación dos coñecementos dependendo da situación en que se atope cada alumno  . 

- Entrega de actividades polos alumnos mediante email en documentos con formato electrónico . 

 

Os recursos e materiais empregados durante esta terceira avaliación ,  será subido o DRIVE compartido cos alumnos para a súa utilización polos mesmos . O mencio-

nado material , comprende libro , presentacións en powerpoint ,  videos  e enlaces a páxinas web ( con  documentación , videos  , actividades ,. ... ) .  

Cada luns  os alumnos terán a súa disposición unha axenda de traballo para esa semana  , con todo o material de estudo correspondente e as actividades que terán 

que resolver . Estas actividades terán que ser enviadas polos alumnos por email ó longo desa semana .  

Tanto o material como as actividades propostas serán variadas  , adaptadas, e de diversa  dificultade que permitan diferentes grados de profundización: de RECUPE-

RACIÓN para os alumnos que teñen suspensas avaliacións anteriores ,  REFORZO para os alumnos que precisen fortalecer contidos, de AMPLIACIÓN para que os  

alumnos con especial interese ou capacidades profundicen e progresen nos contidos. 

 

 


