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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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
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1. Estándares/Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar/Resultado de aprendizaxe
-Interpretar as distintas funcións e obxectivos
dunha empresa. Indicar os distintos tipos de
empresa.  Deducir  a  importancia  dunha
correcta planificación á hora  de crear unha
empresa.
-Identificar  as  distintas  áreas  funcionais
existentes nunha empresa en concreto. 
-Distinguir  os  distintos  tipos  de  formas
xurídicas.  Interpretar  as  características
básicas da sociedade limitada e da sociedade
anónima.  Recoñecer  as  vantaxes  e  os
inconvenientes de todas as formas xurídicas.
-Distinguir  as  distintas  formas  xurídicas  de
empresa,  valorando as   peculiaridades  das
empresas de economía social. Ser capaz de
tomar unha decisión razoada sobre a forma
xurídica a adoptar en función do estudio de
viabilidade  e  dos  criterios  propios  de
orientación da empresa.

-Analizar  as  diferentes  formas  xurídicas  vixentes  de
empresa,  sinalando  a  máis  adecuada  en  función  da
actividade económica e os recursos disponibles.

-Clasificar e caracterizar as distintas fases na
creación  dunha  empresa.  Deducir  a
importancia da axilización dos trámites para
unha  rápida  posta  en  marcha  da  empresa.
Identificar  os  distintos  trámites  a  efectuar
ante distintas instancias.

-Analizar  os  documentos  necesarios  para  o
desenvolvemento  da  actividade  económica  dunha
pequeña empresa, a súa organización, a súa tramitación
e a súa constitución.

-Utilizar correctamente as distintas formas de
documentación  na  empresa.  Valorar  a
importancia  da  forma  na  elaboración  de
devandita documentación.

-Definir as obrigacións mercantís, fiscais  e laborais que
unha  empresa  ten  para  desenvolver  a  súa  actividade
económica legalmente.

-Definir  a  xestión  de  compras.  Explicar  os
métodos  de  valoración  dun  producto.
Determinar  o  pedido  óptimo.  Identificar  as
fases dunha negociación con provedores.

Aplicar as técnicas de relación cos clientes e provedores,
que permiten resolver situación comerciais tipo.

-Identificar o papel da función comercial no 
ámbito dunha empresa. Identificar as etapas 
do estudio de mercado. 
-Explicar os catro aspectos básicos da 
estratexia de mercadotecnia. Describir o 
proceso de atención o cliente.

Analizar as formas máis usuais no sector, de promoción
de vendas de productos ou servizos.

Presentar e defender un proxecto de 
empresa no que se debe incluir: os 
obxectivos da empresa e a súa estructura 
organizativa. Xustificación da localización da 

 Elaborar  un  proxecto  de  creación  dunha  pequeña
empresa  ou  taller,  analizando  a  súa  viabilidade  e
explicando os pasos necesarios.
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empresa. Análise e adaptación do proxecto á 
normativa legal aplicable. Plan de 
investimentos, financiación e 
comercialización. 

 

(Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva)

IES  de Sabon Páx 3 de 6



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

A avaliación 3ª e final 
• Os que superaron a 1ª e 2ª avaliación 

Será en base as notas acadadas nas probas realizadas con respecto aos contidos
da 1ª e 2ª trimestre, e as actividades e as probas telemáticas realizadas no 3ª
trimestre, estas últimas sempre en sentido positivo.

• Os que non teñen superada a 1ª e 2ª avaliación
Avaliaranse as tarefas de recuperación e ampliación do 3º trimestre, os 
que non as entreguen, ou non o fagan correctamente, no caso que non 
se poida convocar un exame de forma presencial, terán unha 
convocatoria dun exame que será no mes de xuño, conservandoselles as 
partes aprobadas e acordando  o medio que consideren máis axeitado as 
súas posibilidades
• O  alumnado  con  perda  de  avaliación  e  o  alumnado  do  curso
anterior, será avaliado cun exame final polos medios posibles sempre no
caso de non poder ser presencial, pero terá todas as partes do exame.

Cualificación
final

A cualificación  final  será o resultado das  obtidas na 1ª  e 2ª  avaliación
deste curso, ata o día no que se decretou o estado de alarma, a nota será
a media das dúas avaliacións
@s alumn@s que están aprobados, poderán obter na 3ª avaliación unha
nota  superior  a  nota  resultado da 1ª  e  2ª  avaliación,  si  entregaron  as
actividades de ampliación propostas no período dende o 13 de marzo ata
o  12  de  xuño,  poderán  obter  ata  2  puntos  máis  da  nota  que  tiñan
valorándose a extensión, corrección, puntualidade, interese mostrado nos
contactos en tempo coa profesora. 
O alumnado que a 13 de marzo non estaban aprobados,  que fagan as
actividades de recuperación propostas no período dende o 13 de marzo ó
12 de xuño, terán como máximo un 6, segundo os criterios de valoración
mencionados  anteriormente,  esta  nota  valorase  nun  60%   e  o  40%  a
media das notas que tiña   no curso. 
 Poderán subir nota se entregan as actividades de ampliación, ata 2 puntos
atendendo aos criterios de valoración antes mencionados

Alumnado
con materia

pendente

Criterios de avaliación: 
Criterios de avaliación: 

• Alumnado con PD e repetidores
Os criterios de avaliación serán os sinalados como imprescindibles nesta
adaptación de programación.

• Alumnado  sin PD
Os criterios de avaliación serán os sinalados como imprescindibles nesta
adaptación  de  programación,   terán  dereito  a  un  exame  final,
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manténdoselles as partes aprobadas, valorándoselles as tarefas traballos e
actividades que teñan entregadas.

Criterios de cualificación: 
O alumnado  que non superen a 3ª avaliación, por non entregar as tarefas
de recuperación , terán a opción dun exame final, este exame final estará
estruturado en varias partes que se corresponderán coas avaliacións 1º e
2º.  Cada  alumn@  será  informado  da  parte  a  realizar.  Para  obter  a
avaliación positiva e poder facer media deberán de chegar a un 5, nas
partes suspensas
O alumnado con perda de avaliación e o alumnado do curso anterior, será
avaliado con un exame final, pero terá todas as partes teórico prácticas
correspondentes á 1ª e 2ª avaliación, debendo chegar a nota mínima de 5
en cada parte.

Instrumentos e procedementos de avaliación: 
Para @s alumn@s con PD no módulo,  repetidor@s e con materia pendente que
non é PD, haberá probas obxetivas, na data e hora que determine o docente,
antes da convocatoria da avaliación final.
Para estas probas no caso que non se volva ás aulas, o alumnado poderá escoller
o medio   que consideren máis axeitado as súas posibilidades: escrito-oral
por  videocámara, compartindo preguntas simultaneamente coa profesora
en  drive,  na aula virtual , informándoselles da necesidade de ser gravado.
Por  esto  poderán  ser  convocados  individualmente  a  distintas  horas  e
diferentes probas. 
As datas e horas comunicaranse coa antelación suficiente polos medios
posibles, e acordarase  con eles, si responden, o medio elexido.
A proba constará de dúas partes por cada unha das avaliacións: 1.Parte
teórica , 2.Parte práctica . Para obter a cualificación positiva haberá que
alcanzar a lo menos unha puntuación de 5 (dun máximo de 10) en cada
parte da proba. 
No caso  de que os alumnos que perderon o dereito a avaliación continua
a  determinada  altura  do  curso,  tiveran  realizado  ou  participado  en
traballos e actividades de avaliación ou de recuperación; estas actividades
nas que puideron chegar a participar,   non poderán ser  avaliados e so
terán carácter orientativo de cara a proba global e final.
O alumnado con materia pendente e que non é PD, si se conservarán as
partes superadas durante o curso, e deberán chegar a un 5 nas partes
pendentes.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades Recuperación e reforzo para @s que teñen suspensas a 1ª ou 2ª avaliación, 
repasaran actividades realizadas ó longo do curso.
 Colgaranse as actividades na aula virtual, que lles permiten acadar os 
resultados de aprendizaxe. Por posibles  problemas de conexión estas 
actividades enviaranse tamén por correo electrónico
A tod@s proporáselles a tarefa de remate do plan de creación de empresa, 
que xa tiñan comenzado, e que poderá ser de forma individual ou por 
grupos que xa tiñan creados ó longo do curso, esta actividade avaliarase en 
sentido positivo

Metodoloxía Iráselles informando polos posibles medios dos que dispoñemos da 
realización das distintas actividades que figuran no libro de texto, tamén 
propóñenselles actividades a partir de información colgada  na aula virtual ou
que el@s mesm@s terán que buscar na rede.
Para dúbidas  crearase una conversa na aula virtual, no curso creado para 
AXE, que se abrírá en distintos días. En caso que o alumnado considere a 
necesidade  impartiranse  clases por videoconferenza. E sempre se permitirá a
comunicación coa profesora polo medio que eles elixan.

Materiais e recursos Libro de texto que ten o alumnado, aula virtual, internet, clases 
videoconferncias,  correo electrónico, teléfono.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado e ás familias:
Correo Electrónico: ma.carmenpeteiro@gmail.com
Aula virtual IES de Sabón
Aplicación Abalar
Videoconferencias 
Teléfono a disposición do alumnado do Ciclo

Publicidade Publicación  na aula virtual IES de Sabón.
Na páxina Web do Centro.
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