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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 

curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15023314 IES SABON 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

MADG01 CM XESTION ADMINISTRATIVA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

 OPERACIONES AUXILIARES DE XESTIÓN DE TESOUREIRÍA 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO PRESENCIAL A 

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

Nome e apelidos 

ROSA ALBA CARBALLEIRA VILARIÑO 

 

 

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 

5 Operacións bancarias. Préstamos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras

e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA4. Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a 

documentación asociada. 

CA4.1 - Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito 

polos métodos máis habituais. 

 

si si T.O. Observación da actitude do alum-

no:participación nos foros, presentación 

dúbidas 

 CA4.2 - Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. 

 

si si P.E.Tarefas presentadas por escrito na aula 

virtual ou por correo.Puntualidade , correc-

ción na realización das tarefas 

 CA4.3 - Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de 

préstamos.  

si si T.O. Observación da actitude do alumno: 

participación nos foros, dubidas . 

 CA4.4 - Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo. 

 

si si T.O. Observación da actitude do alumno: 

participación nos foros,... 

 CA4.5 - Describíronse as características do sistema de amortización de 

préstamos polos métodos máis habituais. 

si si P.E. Tarefas presentadas por escrito na aula 

virtual ou por correo. Puntualidade , corrección 

na realización das tarefas 



 

Páxina 3 de 10 

 

 CA4.6 - Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos 

métodos máis habituais. 

si si P.E.Tarefas presentadas por escrito na aula 

virtual ou por correo. Puntualidade , corrección 

na realización das tarefas 

 CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitali-

zación simple e composta, e o desconto simple. 

si si P.E.Tarefas presentadas por escrito na aula 

virtual ou por correo. Puntualidade , corrección 

na realización das tarefas 

 CA4.8 - Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo 

e rendibilidade. 

si si P.E.Tarefas presentadas por escrito na aula 

virtual ou por correo. Puntualidade , corrección 

na realización das tarefas 

 CA4.9 - Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema 

operativo bancario. 

si si P.E.Tarefas presentadas por escrito na aula 

virtual ou por correo. Puntualidade , corrección 

na realización das tarefas 

Nº Unidade didáctica 

  

 Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras

e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de 

cualificación 

Debido ao  Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma sanitaria ocasionada polo COVID-19 e  Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xe-

ral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema 

educativo durante o curso 2019-2020 e resolucións da Consellería de Educación e Formación Profesional, este apartado  modifícase  nos seguintes termos: 

 

Serán contidos mínimos esixibles os correspondentes ás unidades didácticas da 1 a 5 na súa primeira parte ata capitalización composta, ambas incluídas. 

Os criterios para alcanzar unha cualificación positiva do curso, serán: no que se refire á 1ª e 2ª avaliación aplicaranse os xa descritos na programación. 

Na impartición clases virtual e videoconferencia  

a) Valoraranse aquelas actividades realizadas a partir do día 13 de marzo de forma positiva, podéndose ver a cualificación final do módulo incrementada ata 1 punto se se fan 

entregas das tarefas propostas a través da Aula virtual, se asiste ás clases por videoconferencia, e se interactúa coa resolución de dúbidas, etc. Aquel alumnado que ten partes 

non aprobadas na 1ª ou 2ª avaliación deberá presentar ás tarefas destinadas a recuperar esas partes e, a realización se é o caso de non superar as tarefas unha proba indivi-

dual mediante videoconferencia gravada a eses alumnos..  

Para superar a materia deberanse ter aprobadas as dúas primeiras avaliacións. 

O alumno/a que teña aprobadas a 1ª e a 2ª avaliacións, poderá mellorar a nota até un punto coa realización das tarefas e seguimento das clases virtuales 

 



 

Páxina 5 de 10 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Sistema financieiro español 

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  Coñece os obxectivos e entidades do sistema financeiro español. 
Diferenza os produtos, mercados e institucións que compoñen o sistema financei-
ro español 
 

 Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. 

 
 Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non 

bancarios, e describíronse as súas características. 

 
 Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios 

financeiros bancarios e os documentos necesarios para a súa contrata-
ción. 

 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  
 

x  RA2 Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación corresponden-
tes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos 
desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. 

CA1.1 - Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

Nº  Unidade Didáctica Unidade didáctica 

2  Control de tesourería Sistema financieiro español 

x   CA1.2 - Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e 
pagamentos) e a documentación relacionada con eles. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

2   CA1.3 - Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  
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   CA1.4 - Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da 
caixa, e detectáronse as desviacións. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA1.5 - Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do 
banco. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA1.6 - Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de 
previsión financeira. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA1.7 - Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos, empre-
sas e entidades externas. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA1.8 - Utilizáronse medios telemáticos, de administración electrónica e outros 
substitutivos da presentación física dos documentos. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA1.9 - Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabili-
dade, seguridade e confidencialidade da información. 

 

 Unidade Didáctica 

2 Productos financeiros 

 x RA3. Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación corresponden-

tes a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos 

desta índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. 

CA2.4 - Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA2.5 - Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non 
bancarios, e describíronse as súas características. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  
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   CA2.6 - Clasificáronse os tipos de seguros da empresa e os elementos que con-
forman un contrato de seguro. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA2.7 - Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios 
financeiros bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA2.8 - Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos fi-
nanceiros de investimento. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA2.9 - Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA2.10 - Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación 
e a cancelación de produtos financeiros habituais na empresa. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

 Unidade Didáctica 

3 Cálculo financeiro. Xuro simple e composto 

 x RA4 -  Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a docu-

mentación asociada. 

CA3.1 - Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de actua-
lización simple. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

    CA3.2 - Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financei-
ros. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

    CA3.3 - Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  
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   CA3.4 - Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de 
operacións. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  
 

   CA3.5 - Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa 
anual equivalente. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  
 

 Unidade Didáctica 

4 Operacións bancarias 

 3 RA4. Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación aso-
ciada. 

CA4.1 - Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis 
habituais. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA4.2 - Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA4.3 - Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de préstamos. Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA4.4 - Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo. Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA4.5 - Describíronse as características do sistema de amortización de préstamos 
polos métodos máis habituais. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA4.6 - Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos métodos 
máis habituais. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  
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   CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización 
simple e composta, e o desconto simple. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA4.8 - Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibi-
lidade. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

   CA4.9 - Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo 

bancario. 

Tarefas presentadas en tempo . 
Pregunta de dúbidas 
Probas que se poidan facer sobre os contidos  

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Realización das tarefas propostas a través da Aula Virtual, e presentadas na mesma plataforma. Estas tarefas presentadas en prazo establecido e de forma correcta servirán para superar as partes 

pendentes de recuperación 

En caso de considerarse necesario, por ter entregado tarefas suspensas, non ter suficiente información do/a alumo/a ou por ter probas que mostren que as tarefas entregadas eran doutro/a 

compañeiro/a,  poderá realizarse unha proba individual mediante videoconferencia gravada ou de forma presencial, de ser posible. 

 

 

 

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

 

Seguirase o mesmo procedemento que o establecido na programación inicial, pero só afectará ás unidades tratadas na 1ª e 2ª avaliación e 

 

A PROBA SERÁ INDIVIDUAL,  de forma presencial se é posible por videoconferencia e gravada ou de  
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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 

 

 

 

 

 

 


