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Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Inno-

vación 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 de contabilización mediante aplicacións informáticas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA5 - Realiza operacións de contabilización mediante aplicacións informáticas 
específicas, e valora a súa eficiencia na xestión do plan de contas. 

CA5.1 Realizáronse as altas e as baixas de contas e subcontas codificadas que 
procedan da documentación soporte, seguindo os procedementos establecidos. 
CA5.2 Propuxéronse altas e baixas de códigos e conceptos en asentamentos 
predefinidos, seguindo os procedementos establecidos. 

non non  

 RA5 CA5.3 Introducíronse conceptos codificados na aplicación informática seguindo 
os procedementos establecidos. 
CA5.4 Executáronse as baixas dos conceptos codificados coa autorización 
correspondente. 
CA5.5 Introducíronse os asentamentos predefinidos na aplicación informática 
seguindo os procedementos establecidos 
CA5.6 Introduciuse no asentamento a información correspondente a cada 
campo, de acordo coa natureza económica da operación 
 
 

non non  

 RA5 CA5.7 Arranxáronse os imprevistos que poidan xurdir durante o uso da aplica-
ción, recorrendo á axuda do programa, á axuda en liña ou ao servizo de 
atención á clientela da empresa creadora do software. 
CA5.8 Realizouse copia de seguridade das contas, dos saldos e dos seus 
movementos respectivos, así como da colección de apuntamentos predefinidos. 
 
 

non non  

 RA5 . 
CA5.9 Seguiuse o plan de acción para a custodia no lugar e no soporte axeita-
dos, así como a xestión administrativa da copia de seguridade, nun tempo 
axeitado e cos métodos apropiados 
 

non non  
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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 Di-

rección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profe-

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

 Deseñarase unha proba específica de recuperación ao remate do módulo para aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos polo método ordinario . Esta proba constará dunha  práctica, 

inspirada nos resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos mínimos expresados nesta programación. Suprímese a parte teórica. 

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

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

1.7. Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. 

2.2. Describiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da empresa, e identificouse a súa estrutura 

4.2. Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME. 

4.5. Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico.  

1.1.- Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial 

2.1.- Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexislación española. 

2.3.- Describíronse as características máis importantes do método de contabilización por partida dobre  

2.4.-Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificació ns do valor dos elementos patrimoniais 

3.1.-Relacionouse a normativa mercantil co plan xeral de contabilidade (PXC). 

3.2.-Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable. 

4.1.-Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas. 

 4.3.-Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXCPEME. 

4.4.- Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables. 

4.5.-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico. 

1 1.1.- Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial 

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

1.5.-Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixible e o patrimonio neto.  

1.6.-Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo económico da actividade empresarial. 

 1.7.-Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. 

2.1.-Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexislación española. 
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2.2.-Describiuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da empresa , e identificouse a súa estrutura.1 

2.4.-Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimoniais.  

2.8.-Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura. 

2.9.-Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias, e da memoria. 

1.2.-Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto, gasto e pagamento, e ingreso e cobramento 

 1.5.-Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixible e o patrimonio neto 

2.6.-Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. 

 2.7.-Definiuse o concepto de resultado contable.2.8.-Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura. 

2.9.-Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias, e da memoria. 

3.6.-Describiuse o sistema de codificación establecido no PXC-PEME e a súa función na asociación e na desagregación da información contable.       3.7.-Codificouse un  conxunto 
de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC-PEME. 

3.8.-Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME. 

4.1.-Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas  

4.4.-Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables. 

 4.5.-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico. 

1 1.3.-Distinguíronse os tipos de empresas baseándose nos criterios de clasificación habituais 

 4.2.-Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME 

4.5.-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico. 

4.6.-Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencial idade da información. 

1.2.-Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, investimento e gasto, gasto e pagamento, e ingreso e cobramento. 

2.5.-Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como instrumento básico para a identificación de erros e omisións nas anotacións das contas. 

4.1.-Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas. 
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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 Elementos patrimoniais das organizacións económicas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   R1  Todos os recollidos na programación didáctica asociados a este R1 Proba escrita e tarefas entregadas 

   R2  Todos os recollidos na programación didáctica asociados a este R2 Proba escrita e tarefas entregadas 

   R3  Todos os recollidos na programación didáctica asociados a este R3 Proba escrita e tarefas entregadas 

   R4  Todos os recollidos na programación didáctica asociados a este R4 Proba escrita e tarefas entregadas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Seguirase o mesmo procedemento que o establecido na programación inicial, pero só afectará ás unidades tratadas na 1ª e 2ª avaliación , unha proba práctica sobre un ciclo contable. 

 

A PROBA SERÁ INDIVIDUAL, POR VIDEOCONFERENCIA E GRAVADA ( se non vulnera a legalidade vixente) OU DE FORMA PRESENCIAL SE É POSIBLE. 
 

 

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

Deseñarase unha proba específica de recuperación ao remate do módulo para aqueles alumnos que non acadaron os obxectivos , por faltas de asistencia, perderan o dereito de avaliación continuada. Esta proba contará con unha 
parte teórica e outra práctica, inspiradas ambas as dúas nos resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos mínimos expresados nesta programación. 
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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 

Especial consideración con aquel alumnado que non dispoñía nu principio de medios para traballar a distancia: falta de ordenador, de wiffi, adaptación de horarios por situacións perso-

ais.. É permitido a entrega con retardo das tarefas  expostas, aínda que se terán en conta caso por caso as razón dese retras o. 
Se propoñen clases  por videoconferencia individuais ou por grupos reducidos, en caso necesario, para aquel alumnado que presenta máis dificultad es, ademais da atención individualiza-

da a través de correo 
 

 

 

 

 


