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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 

4 OPERACIÓNS BÁSICAS DE TESOURARIA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescin-
dible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 

neste cur-
so 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Identificáronse os medios de cobramento e pa-
gamento 

 CA1.1 - Identificáronse os medios de cobra-
mento e pagamento 

SI SI Coñecemento dos distintos 
medios de cobramento e pa-
gamento o contado e a cré-

dotp 

 Recoñecéronse os xustificantes das operacións de 
tesourarí 

  Recoñecéronse os xustificantes das opera-
cións de tesouraría 

SI SI  Correcta cobertura dos distin-
tos xustificantes das distintas 

operacións de tesouraría 

 Relacionáronse os requisitos básicos dos medios 
de pagamento máis habituais 

 Relacionáronse os requisitos básicos dos 
medios de pagamento máis habituais 

SI SI Coñecemento das caracteris-
tícas básicas dos distintos 
documentos de pago mais 

habituais 
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 Realizáronse pagamentos e cobramentos ao con-
tado simulados, calculando o importe que haxa 
que devolver en cada caso 

  

  Realizáronse pagamentos e cobramentos ao 
contado simulados, calculando o importe que 
haxa que devolver en cada caso 

SI SI  Simulación na clase de co-
bros e pagos a contado 

 Realizáronse operacións de tesouraría simuladas, 
utilizando para iso os documentos máis habituais 
neste tipo de operacións 

 Realizáronse operacións de tesouraría simu-
ladas, utilizando para iso os documentos 
máis habituais neste tipo de operacións 

SI SI  Correcta cobertura dos do-
cumentos empresgados nas 

operacións de tesouraría 

 Cubriuse un libro rexistro de movementos de 
caixa 

 Cubriuse un libro rexistro de movementos de 
caixa 

SI SI Correcta cobertura dos libros 
de caixa e bancos 

 Realizouse o cálculo do importe que haxa que 
pagar ou cobrar en distintas hipóteses de traballo 

  Realizouse o cálculo do importe que haxa 
que pagar ou cobrar en distintas hipóteses de 
traballo 

SI SI  Simulación na clase de co-
bros e pagos 

       

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

 
A cualificación do alumnado virá determinada pola media  das avaliacions, así como polo seu traballo e participación por parte das tareas que lle entrega o profesor. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº  

1 ORGANIZACIÓN E ÁREAS FUNCIONAIS NAS EMPRESAS 

2 A MENSAXERÍA E PAQUETERÍA 

3 CONTROL DO ALMACÉN E MATERIAL DE OFICINA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

1 2  Clasifica as tarefas administrativas dunha empresa identificando as áreas 
funcionais desta 

  Definiuse a organización dunha empresa O grado de entendemento da organiza-
ción dunha empresa 

1 2  Tramita correspondencia e paquetaría, e identifica as fases do proceso  Describíronse as fases da xestión da correspondencia  Sobre a identificacion e coñecemento 
das fases da xestion de correspondencia 

1 2  Controla o almacén de material de oficina, tendo en conta a relación entre o 
nivel de existencias e o aseguramento da continuidade dos servizos 

 Diferenciáronse os materiais de oficina en relación coas súas caracte-
rísticas e as súas aplicacións 

 O coñecemento dos distintos materiais 
de oficina e as súas caracteristícas 

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Terase en conta todas as actividades que o alumno foi entregando, e valorando o esforzo por parte do mesmo,polos medios exigidos polo profesor. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Non hai alumnos nestas circunstancias. 
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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 

O reforzó educativo a ter, como obxetivo conseguir un ensino máis adecuado o perfil de  cada alumno/a de modo que poida desenvolver ao máximo 
todas as súas capacidades, non ceñíndose exclusivamente aos aspectos intelectuais e de coñecemento senón tendo en conta tamén os de axuste 
persoal, emocional e social. Falamos dun grupo que presentan carencias nas distintas áreas. 
 
 
 

 
 


