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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15023314 IES de Sabón (Arteixo - Coruña (A)) 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSADG01 Administración e finanzas 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0650 Proceso integral da actividade comercial 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª del Pilar Martínez Souto 

 
 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada 
unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidades didácticas 

Nº Unidade didáctica 

3 TRIBUTOS QUE GRAVAN A ACTIVIDADE COMERCIAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 -  Xestiona a información sobre tributos que afectan ou gravan a 
actividade comercial da empresa, para o que selecciona e aplica a 
normativa mercantil e fiscal. 

 CA3.1 - Identificouse a normativa fiscal básica. 
 CA3.2 - Clasificáronse os tributos e identificáronse as súas 

características básicas. 
 CA3.3 - Identificáronse os elementos tributarios. 
 CA3.4 - Clasificáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre 

os directos e os indirectos. 
 CA3.5 - Identificáronse as principais figuras impositivas da actividade 

empresarial. 
 CA3.6.7.8.9.10.11 – Impartidas de xeito non presencial 

 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

Non 
 

Actividades de 
Repaso de 2º 

avaliación. 
Segúndo 

instruccións da 
Consellería. 

 
Si 

 
Cuestionarios Tipo Test 

 
 
 

Actividades realizadas no moodle 

Nº  6                                                                                                                                                                   REXISTRO CONTABLE DA ACTIVIDADE COMERCIAL 

 RA6 -  Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade 
comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía 
contable e os principios e as normas do PXC-PEME. 

 CA6.1.2.3.4.5 – Impartidas de xeito non presencial 
 CA6.8 - Utilizáronse aplicacións informáticas específicas. 
 CA6.9 - Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo 

establecido para salvagardar os datos rexistrados. 
 CA6.10 - Xestionouse a documentación manifestando rigor e 

precisión. 

Si 
SI 

Si  
Non 

          Actividades realizadas no moodle  
Xestión informatizada “CONTAXSOL” 

Nº    7                                                                                                                                                    EXTIÓN E CONTROL DA TESOURARÍA 

 RA7 -  Efectúa a xestión e o control da tesouraría utilizando 
aplicacións informáticas. 

 CA7.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10  Impartidas de xeito non presencial SI SI Ac.moodle de deseño de tesouraría en Excel  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de 
cualificación 
 

De forma xenérica utilizarase os mesmos criterios acordados co alumnado para a realización dos exercicios prácticos: 
A cualificación resultante exprese algún decimal, aproximarase do seguinte xeito: 

1.Para decimais menores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por debaixo.  
2.Para decimais iguais ou maiores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por enriba. 

 
ALUMNOS COA 1ª e 2ª AVALIACIÓN APROBADAS 
 
Para calcular a cualificación se sumarán os seguintes conceptos: 
80 % Nota media da 1ª e 2ª Avaliación (tendo en conta que na 2º avaliación  fíxose a media dos exames realizados no moodle). 
20 % Nota das ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. 

A nota das ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN (2 puntos) feitas a partir do confinamento obtense, a partires da suma dos seguintes conceptos: 
 A puntuación ata os 2 Puntos calcúlase tendo en conta o porcentaxe de actividades entregado. 
 Cada Autoavaliación do Aula Virtual, considerárase coma “CORREXIDAS e FINALIZADAS”, sempre que se acadara en cada unha de elas 8. 

 Tendo en conta a difícil situación provocada pola crisis sanitaria que non permite a supervisión directa, permítese ao alumnado realizar cada Autoavaliación.cunha redución de tempo. 
 
NOTA FINAL DOS ALUMNOS QUE RECUPERARÓN A 1ª e 2ª AVALIACIÓN 
 
Do mesmo xeito  descrito oo apartado “5. Mínimos exixibles para alcanzar a ava-liación positiva e os criterios de cualificación”, do parágrafo no apartado “ALUMNOS COA 1ª e 2ª AVALIACIÓN APROBADAS”. 
 

 Para calcular a cualificación final farse unha media tendo en conta: 
o Aquela avaliación aprobada (si a houbera) antes do confinamento e mais as ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN realizadas a partires do confinamento,  as notas acadadas nas ACTIVIDA-DES DE RECUPERACIÓN 

aprobadas (correspondentes a cada avaliación),  
o A nota resultante, tendo en conta as ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN nunca será inferior a nota calcula-da coas ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

4 ELABORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN DA COMPRAVENDA E CÁLCULOS COMERCIAIS 
 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA 4  Elabora e organiza a documentación administrativa das operacións de 
compravenda, en relación coas transaccións comerciais da empresa. 

 CA4.3 - Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e a 
venta na empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir. 

 CA4.5 - Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra 
a lexislación e os procedementos internos dunha empresa. 

 CA4.8 - Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. 
 CA4.9 - Utilizáronse aplicacións informáticas específicas. 

Realización dun suposto práctico completo 
Entregado no curso moodle PIAC. 
 
 
 
    Realización dun suposto práctico coa          
aplicación FACTUSOL. 
 

Nº Unidade didáctica 

5 TRAMITES DE XESTIÓN DE COBRAMENTOS E PAGAMENTOS 
 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA 5  Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos 
analizando a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. 

 CA5.2 - Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na 
empresa, así como os seus documentos xustificativos, tendo en conta a 
diferenza entre pagamento ao contado e aprazado. 

 CA5.5 - Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de 
desconto. 

Realización dun suposto práctico completo 
Entregado no curso moodle PIAC. 

 
Realización dunha folla de cálculo coa 

liquidación de efectos comerciais. 
 

Nº Unidade didáctica 

1 DETERMINACIÓN DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS DA EMPRESA 
 



 

Páxina 5 de 6 
 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA1 -  Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a 
actividade empresarial. 

 CA1.4 - Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa 
patrimonial. 

 CA1.5 - Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo 
esixible e o patrimonio neto. 

 CA1.6 - Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio 
financeiro, e ambos coas fases do ciclo económico da actividade empresarial. 

 CA1.7 - Clasificouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas 
patrimoniais. 

Realización de supostos prácticos curtos 
Entregado no curso moodle PIAC. 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Procedementos: 
Debido á  situación de alarma COVID-19 . Nos casos en que a materia poida ser compartimentada, como é o caso  prantexaranse actividades que servirán de proba de recuperación (antes do exame final ,si se pode retornar as 
aulas). 
•No caso de un alumno non teña todas as avaliación superadas cunha nota igual ou superior a 5 terá que facer probas de recuperación. 
•Para o caso dos alumnos coa 1ª e/ou 2ª avaliación pendente/s, realizaranse ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, adaptadas a situación actual, empregando a aula virtual do IES de SABÓN (abríndo un item especial) semellantes as xa 
realizados polos alumnos durante a 1ª e 2ª avaliación. 
•No caso de probas de recuperación so farase unha proba práctica ou unha proba escrita ou oral por avaliación. 
•De ser o caso tamén se poderán propoñer actividades, proba ou tarefas de reforzo dos contidos ou sobre contidos impartidos e non avaliados. 
 

Instrumentos: 
 

 Autoevaliacións do Aula Virtual. 

 Exercicios con plantillas específicas para a resolución de determinados problemas. 

 Exercicios de resolución de casos prácticos, coas aplicacións informáticas do grupo SOL. 
 

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

Non existe alumnado con este tipo de problemática. 
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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 

• Compre destacar as modificacións sustanciais nas que se ve adaptada. Dende o 01/04/20 ata 17/06/20 os contidos curriculares e proceso de ensinanza -aprendizaxe  desenvolvéronse na modalidade NON presencial, 
empregando  ferramentas Tics e metodoloxías activas e inclusivas (procuradas polo centro en forma de ordenadores e conexión wifi). Atendendo así a totalidade do alumnado mais a súa diversidade e características individuais. 
Dada a natureza desta ensinanza e do módulo formativo, este ten unha carga práctica nun porcento moi elevado, dado que os contidos curriculares procedimentais se desenvolven nun 80% na secuenciación real práctica. 
Atendendo a esta casuística, a parte práctica que o alumnado desenvolvería na aula do centro educativo, trasladouse á aula moodle do alumno. Deste xeito durante tres sesións a semá o alumno/a terá que desenvolver as tarefas, 
actividades, encomendadas (segundo a parte que teña que recuperar ). 
Estas tarefas están especificadas no "informe individualizado" de cada alumno. Espéranse as instrucións da consellería para o desenvolvemento da avaliación final, segundo o calendario aprobado polo Departamento de 
Administrativo, e posposto por "Estado de Alarma Covid-19". 
 
 Para o caso dos alumnos coa 1ª e/ou 2ª avaliación pendente/s, realizaranse ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, adaptadas a situación actual, empregando a aula virtual do IES de SABÓN (abríndo un item especial) semellantes 

as xa realizados polos alumnos durante a 1ª e 2ª avaliación. 
 
 Para obter máis información sobre a UD utilizar a ferramenta de comunicación e aprendizaxe "Curso moodle PIAC: “ ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON PARTES PENDENTES” (www.edu. 

xunta.es/centros/iesdesabon/aulavirtual). 
 
 
 

 
 


