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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 

MP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial 

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 unidade didáctica 

 

Nº Unidade didáctica 

6 RELACIÓN ADMINISTRACIÓNEMPRESA: INFORMACIÓN E CONTRATACIÓN. A CONTRATACIÓN MERCANTIL 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
RA4 - Cobre os modelos de contratación privados máis habituais no 
ámbito empresarial ou documentos de fe pública, aplicando a normati-
va e os medios informáticos dispoñibles para a súa presentación e a súa 
sinatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA5 - Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en 
relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e 
as directrices definidas. 

 CA4.1 Describiuse o concepto de contrato e a capacidade para 
contratar segundo a normativa española. 

 CA4.2 Identificáronse as modalidades de contratación e as súas 
características. 

 CA4.3 Identificáronse as normas relacionadas cos tipos de contratos 
do ámbito empresarial. 

 CA4.4 Compilouse e cotexouse a información e a documentación 
necesarias para a formalización de cada contrato, consonte as 
instrucións recibidas. 

 CA4.5 Cubríronse os modelos normalizados utilizando aplicacións 
informáticas, de acordo coa información compilada e as instrucións 
recibidas. 

 CA4.6 Verificáronse os datos de cada documento e comprobouse o 
cumprimento e a exactitude dos requisitos contractuais e legais. 

 CA5.10 Determináronse os trámites e a presentación de 
documentos tipo nos procesos e nos procedementos de 
contratación pública, e na concesión de subvencións, segundo as 
bases 

 das convocatorias e a normativa de aplicación 
 CA5.11 Determináronse as condicións de custodia dos documentos e 

dos expedientes relacionados coas administracións públicas, con 
garantía da súa conservación e da súa integridade. 
 

Si SI  
Documentación presentada polo alumnado. 

 
 Curso moodle “XXEE”. Sen incidencias, 
segundo aprogramación. 
 
Suposto  de simulación de constitución 
"Asesoría/Xestoría, S.L.L." 
Contrato de aluguer do local. 
Contrato de Leasing do sofware e hadware. 
Contrato de Seguro. 
Contrato de Adhesión coas  compañías de 
suministro eléctico e de auga. 
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Nº Unidade didáctica 

7 ARQUIVO, PROTECCIÓN DE DATOS E FIRMA ELECTRÓNICA 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA2 - Actualiza periodicamente a información xurídica requirida pola 
actividade empresarial, para o que selecciona a lexislación e a xurispru-
dencia relacionada coa organización. 

CA2.7 Arquivouse a información achada nos soportes ou formatos esta-
blecidos, para posteriormente transmitila aos departamentos corres-
pondentes da organización. 
CA2.8 Aplicáronse as normas de seguridade e confidencialidade da 
información no uso e na custodia dos documentos. 
CA4.7 Valorouse a utilización da sinatura dixital e dos certificados de 
autenticidade na elaboración dos documentos que o permitan. 
CA4.8 Aplicáronse as normas de seguridade e confidencialidade da 

información no uso e na custodia dos documentos. 

Si Si 
 

Actividades de 
Repaso de 2º 

avaliación. 
Segundo 

instrucións da 
Consellería. 

 
Arquivo de toda a  documentación 
presentada polo alumnado de exercicio de:  
Suposto  de simulación de constitución 
"Asesoría/Xestoría, S.L.L." 
Contrato dos traballadores. 
Contrato  
 

Nº Unidade didáctica 

8 RELACIÓN ADMINISTRACIÓNEMPRESA:O PROCESO ADMINISTRATIVO 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA5 - Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en 
relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e 
as directrices definidas. 

 CA5.1.2.3.4.5.6.7.8.9.- Impartidas de xeito non presencial Si Si Documentación presentada polo alumnado 
Curso moodle “XXEE”. Sen incidencias, 
segundo aprogramación. 
Modelos: Alta da empresa na S.Social. 
                   Alta dos traballadores na S.S. 
                   Alta da empresa na AEAT. 
                   Retención dos traballadores. 
                   Licenza de apertura no Concello. 
                   Licenza de obra no Consello. 
Modelos dos cidadáns: actas, solicitudes, 
denuncias….  
Documentos de actos administrativos,.  

 



 

 

Páxina 4 de 6 
 

 

 

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 (ou xa recuperadas) 
 
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. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 
Non existe alumnado con este tipo de problemática. 

 Ao alumnado que non superou a primeira avaliación, xa se lle realizaron as correspondentes probas “presenciais” de recuperación. 
 Os resultados están no “curso moodle XXEE”, no item de Exames e probas de recuperación de partes pendentes”. 

 

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 

Non existe alumnado con este tipo de problemática. 
 
 
 
 

 
 


