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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 XESTIÓN DE EXISTENCIAS 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 - Controla existencias aplicando sistemas de xestión de almacén  CA4.1 Clasificáronse os tipos de existencias habituais en empresas de 
produción,  comerciais e de servizos. 

SI NON NINGUN 

   CA4.2 Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se utilizan. SI NON NINGUN 

   CA4.3 Describíronse os procedementos administrativos de recepción, 
almacenamento,  distribución interna e expedición de existencias. 

SI NON NINGUN 

   CA4.4 Calculáronse os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en 
conta os gastos correspondentes. 

SI NON NINGUN 

   CA4.5 Identificáronse os métodos de control de existencias. SI NON NINGUN 

   CA4.6 Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e existencias 
óptimas. 

SI NON NINGUN 

   CA4.7 Identificáronse os procedementos internos para o lanzamento de 
pedidos aos N 10 provedores. 

NON NON NINGUN 

   CA4.8 Valorouse a importancia dos inventarios periódicos. NON NON NINGUN 

   CA4.9 Utilizáronse as aplicacións informáticas e os procesos establecidos 
na empresa para N 5 a xestión do almacén. 

NON NON NINGUN 
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Nº Unidade didáctica 

7 TRAMITACIÓN DE COBRAMENTOS E PAGAMENTOS 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5 - Tramita pagamentos e cobramentos, para o que recoñece a docu-
mentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa 

 CA5.1 Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na 
empresa. 

SI NON NINGUN 

   CA5.2 Formalizáronse os documentos financeiros utilizados e os impresos 
de cobramento e  pagamento 

  NINGUN 

   CA5.2.1 Formalizáronse cheques SI NON NINGUN 

   CA5.2.2 Formalizáronse pagarés SI NON NINGUN 

   CA5.2.3 Formalizáronse recibos SI NON NINGUN 

   CA5.2.4 Formalizáronse letras de cambio SI NON NINGUN 

   CA5.3 Valoráronse os procedementos de autorización dos pagamentos. NON NON NINGUN 

   CA5.4 Valoráronse os procedementos de xestión dos cobramentos NON NON NINGUN 

   CA5.5 Recoñecéronse os documentos de xustificación do pagamento. SI NON NINGUN 

   CA5.6 Diferenciouse o pagamento ao contado do aprazado. SI NON NINGUN 

   CA5.7 Identificáronse as características básicas e o funcionamento dos 
pagamentos por S 2 internet. 

SI NON NINGUN 

   CA5.8 Analizáronse as formas máis usuais de financiamento comercial. SI NON NINGUN 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de 
cualificación 

MÍNIMOS EXIXIBLES: 
Os mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva so versarán sobre os seguintes criterios de avaliación: 
CA 1.1: Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas ou comercial, e as do de compras. 
CA 1.2: Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos. 
CA 1.3: Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda. 
CA 1.4: Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe 
comercial. 
CA 1.5: Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe. 
CA 1.6: Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar nas operacións de compravenda. 
CA 1.7: Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. 
CA 1.8: Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. 
CA 1.9: Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios. 
CA 2.1: Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e precisáronse os requisitos formais que deban cumprir. 
CA 2.2: Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda. 
CA 2.3: Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa relacionados coa compra e a venda. 
CA 2.4: Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión. 
CA 2.5.1: Formalizouse o pedido. 
CA 2.5.2: Formalizouse o albará. 
CA 2.5.3: Formalizouse o pedido. 
CA 2.7: Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. 
CA 2.8: Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e os procedementos internos da empresa 
CA 2.9: Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións de compravenda. 
CA 3.2: Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE. 
CA 3.3: Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. 
CA 3.5: Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en relación co IVE. 
CA 3.6: Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas operacións efectuadas periodicamente. 
CA 3.7: Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información. 
 

 



 

 

Páxina 5 de 10 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA PODER APROBAR O MÓDULO: 
Cando o alumno/a sexa sorprendido/a nun exame copiando por calquera medio ou instrumento posible, será expulsado da 
proba, e a súa cualificación será, en consecuencia cero (0). 
O proceso de ensinanza-aprendizaxe prográmase, fundamentalmente, baseándose nunha serie de actividades de aprendi-
zaxe individual, traballo en parellas ou en grupo, desenvolvendo as capacidades de comprensión, análise, relación, busca e 
manexo de información. Estas actividades compleméntase coas explicacións por parte do docente, así como con exposi-
cións e debates de aula do alumnado. 
O proceso de avaliación do módulo será continuo. Os instrumentos de avaliación a utilizar para medir o nivel de adquisición 
das capacidades polos alumnos/as e asignar a cualificación a cada un deles, serán os seguintes: 
A) PROBA ESCRITA: (tipo exame) valorarase cun 70% da cualificación constará de parte teórica e de parte práctica sobre os 
contidos do módulo: 
- Parte teórica, poderá incluír cuestións de diferente tipo: de conceptos, test, de elección, de resposta curta e/ou de desen-
volvemento, sobre 
cuestións relacionadas cos contidos dos módulo. 
- Parte práctica: realizaranse un o varios supostos onde o alumnado teña que por en práctica os criterios de avaliación indi-
cados nesta programación. 
Cada unha destas probas cualificarase sobre 10 sendo preciso acadar un mínimo de 5 en cada unha delas para superar a 
proba. 
A nota final do módulo será o promedio da cualificación obtida nas dúas partes. 
B)TRABALLOS E PROXECTOS: Valorarase cun 20% da cualificación: 
Valoraranse as actividades realizadas diariamente, estas actividades estarán relacionadas con actividades propostas en cada 
unha das unidades didácticas e a presentación correcta de traballos. 
Cando a profesora, detecte copia ou plaxio nos traballos presentados polos alumnos/as ou o incumprimento da presenta-
ción ou data de entrega, invalidará a porcentaxe da nota, e o 100% da mesma virá de probas obxectivas especialmente 
preparadas para os casos e baseadas nos mínimos exixibles. 
A cualificación dos traballos e proxectos será tida en conta sempre e cando se supere a proba escrita. 
C) ACTITUDE, PUNTUALIDADE, INTERESE, PARTICIPACIÓN, valorarase cun 10%. 
Si un alumno/a non pódese facer a proba do exame, so se lle repetirá se a falta de asistencia está debidamente xustificada. 
Se non é o caso so fará unha proba de exame o día da recuperación. 
 
Estes criterios foron os utilizados para avaliar a 1ª e a 2ª avaliación. 
Con respecto a 3ª avaliación e debido as circunstancias especiais que estamos a vivir e ante a imposibilidade 
de poder seguir de forma ordinaria o desenvolvemento da programación, para avaliar este trimestre, valora-
ranse os tarefas,  actividades  de repaso e recuperacións realizadas polos alumnos/as, no seu domicilio e coa 
supervisión da profesora, do seguinte xeito: 
Tódalas actividades e tarefas entregadas en tempo  e forma, valoraranse de forma positiva e axudaran a re-
dondear a nota final do módulo  
Aqueles alumnos/as que non entregaron as tarefas ou que as entregaron sen completar,  terase en conta e 
non afectará a nota resultante da 1ª e 2ª avaliación, salvo determinadas excepcións coa  xustificación corres-
pondente, que se terá en conta a hora de calcular a media. 
  
A CUALIFICACIÓN FINAL OBTERASE: 
 1ª E  2ª AVALIACIÓN  VALOR DA NOTA 40% CADA UNHA. TRABALLOS DO 3º TRIMESTRE= 20% 
A AVALIACIÓN DO MÓDULO ESTARÁ APROBADA SI O ALUMNO/A OBTEN A CUALIFICACIÓN IGUAL OU 
SUPERIOR A 5 PUNTOS. 
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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 A FUNCIÓN COMERCIAL NA EMPRESA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  A1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos 
mercantís e a lexislación fiscal 

CA1.1 Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do de  
compras. 
CA1.2 Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos. 

TRABALLOS 

Nº Unidade didáctica 

2 Os elementos materias da compravenda 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os 
usos mercantís e a lexislación fiscal. 

CA1.4 Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo 
de venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial. 
CA1.5 Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe. 
CA1.7 Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. 
CA1.8 Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. 
CA1.9 Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos 
unitarios 

TRABALLOS 

 

 
Nº  Unidade didáctica 
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3  A contratación mercantil 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación     

X  RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda 
en relación coas transaccións comerciais da empresa. 

CA2.1 Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e 
precisáronse os requisitos formais que deban cumprir. 

CA2.2 Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda. 

TRABALLOS  

Nº  Unidade didáctica 

4  Confección de documentos administrativos nas operacións de compravenda 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación     

 X RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os 
usos mercantís e a lexislación fiscal.  

  

CA1.3 Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda. 
CA2.1 Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e  

precisáronse os requisitos formais que deban cumprir. 
CA2.3 Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da 

empresa  relacionados coa compra e a venda. 
CA2.4 Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión. 
 
 

      TRABALLOS  

 X RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda 
en relación coas transaccións comerciais da empresa. 

CA2.5 Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa.  
 CA2.5.1 Formalizouse o pedido  
 CA2.5.2 Formalizouse o albará  
 CA2.5.3 Formalizouse a factura 
CA2.7 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. 
CA2.8 Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a 

lexislación e os procedementos internos da empresa. 
CA2.9 Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas 

operacións de compravenda.  
 

TRABALLOS  

Nº  Unidade didáctica 
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5  A liquidación de impostos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación     

 X RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os 
usos mercantís e a lexislación fiscal. 

CA1.6 Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) 
para aplicar nas operacións de compravenda. 

CA3.2 Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE. 
CA3.3 Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. 
 

TRABALLOS   

  RA3 - Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda, con aplicación 
da normativa fiscal. 

CA3.5 Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos 
anuais en relación co IVE. 

CA3.6 Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas opera-
cións efectuadas periodicamente. 

CA3.7 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e informa-
ción. 

TRABALLOS   

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 O alumnado que no aprobe a materia de cada trimestre nas distintas avaliacións parciais, poderá recuperala mediante  actividades de recuperación que consistiran en traballos individuais sobre a materia ou parte suspensa, como 
resolver cuestións teórico_prácticas propostas pola profesora para acadar os mínimos exixidos na programación. 
Para aprobar a materia necesitará obter unha nota de cinco puntos sobre dez. 
 
No caso de que se volva a ter clases presenciais, no mes de xuño realizaranse exames teóricos-prácticos de recuperación.  
 
 
 



 

 

Páxina 9 de 10 
 

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

Con data 13 de marzo de 2020, neste curso non había ningún alumno/alumna na situación con perda de dereito á avaliación continua 
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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 

 
Estableceranse actividades de reforzo  e dicir, actividades de repaso para realizar na casa , novas explicacións con casos prácticos máis simples, adaptadas ás características especiais de cada alumno.  
Ampliación de tempos e medios. Reforzo especial as explicacións da profesora con  visualización de vídeos tutoríais adaptados os contidos da materia en concreto. 
 
 

 
 


