
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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13. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
TERCEIRO TRIMESTRE 

Valorar proxectos de investimento, xustificar 
razoadamente a selección da alternativa máis 
vantaxosa, diferenciar as posibles fontes de 
financiamento nun determinado suposto e razoar 
a elección máis axeitad 

Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo 
de recuperación) e dinámicos (criterio do valor 
actual neto) para seleccionar e valorar 
investimentos. 

 

Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) 
e dinámicos (valor actual neto), nun suposto 
concreto de selección de alternativas de 
investimento para unha empresa. 

 

Explica as posibilidades de financiamento das 
empresas diferenciando o externo e o interno, a 
curto e a longo prazo, así como o custo de cada 
un e as implicacións na marcha da empresa. 

 
Analiza, nun suposto concreto de financiamento 
externo, as opcións posibles, os seus custos e as 
variantes de amortización 

 
Analiza e avalía, a partir dunha necesidade 
concreta, as posibilidades que teñen as empresas 
de recorrer ao mercado financeiro 

 
Valora as fontes externas e internas de 
financiamento da empresa. 

 
Analiza e expresa as opcións financeiras que 
mellor se adaptan a un caso concreto de 
necesidade financeira. 

 
Identifica e describe os ciclos da actividade da 
empresa e as súas fases 

 

Os demais contidos da programación foron desenvoltos nas dúas primeiras avaliacións, polo que 

non se modifican.



 
 

 
 

 

 
  

14. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
g) O alumnado que ten superadas as dúas primeiras. 

§ Daráselle material de ampliación do terceiro trimestre para 
mellorar a súa cualificación. 

h) O alumnado que non ten superadas as dúas primeiras. 
§ Daráselle actividades para poder superar as  avaliacións. 

Tamén se lle dará a posibilidade de realizar boletíns e probas do material 
de ampliación para subir a nota se o desexan. 

Instrumentos:  

· Cuestionarios. 

· Tarefas (comentario de texto, lectura de prensa económica, análise 
de película relacionada coa materia, etc). 

· Participacións nas videoconferencias. 

· Calquera outra proba ou actividade telemática organizada polo 
profesorado sobre a materia 

 

Cualificación final 

g) Alumnado coas dúas avaliacións superadas. 
A maior nota dos apartados seguintes 

7- Nota = 
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8- Nota  = 
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Para o cálculo da nota do terceiro trimestre tódalas tarefas terán o mesmo 
peso. 

h) Alumnado que non teñen as avaliación superadas. 
vii. Deberá facer obrigatoriamente as tarefas de recuperación 

correspondentes coas que poderá obter unha cualificación de 5 
puntos nas citadas avaliacións suspensas. 

viii. Unha vez que teñan superadas as dúas primeiras avaliacións 
aplicarase o criterio a). 

Para o cálculo da nota do terceiro trimestre tódalas tarefas terán o mesmo 
peso. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que non superase a materia en xuño poderá presentarse a 
unha proba extraordinaria en setembro de todos os contidos tratados na 
1ª e na 2ª avaliación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Os alumnos de 2º curso que teñan a materia pendente do ano anterior realizarán 
unha única proba da materia que será no mes de Maio, e que recollerá, 
loxicamente, todos os aspectos da materia impartidos o curso anterior.   
Esta proba se realizará de maneira telemática. 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

15. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

13- Explicación puntual de contidos, resolución de exercicios e 
cuestións teóricas. 

14- Boletíns  teórico-prácticos 
15- Lectura e análise de prensa económica. 
16- Comentario de textos. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o meu alumnado dispón de conectividade. 

Se traballa en: 
1º- Explicacións de reforzo dos contidos dados con anterioridade. 
2º-Envío ao profesor no período de entrega das tarefas resoltas. 
4.-Explicacións da nova materia segundo se recolle nesta addenda 
5º-Resolución de dubidas a través de videoconferencia, grupo de 
whatsapp ou correo electrónico. 
 
O profesorado está a disposición do alumnado por videoconferencia, 
para resolución de dúbidas, aclaración de conceptos e calquera outra 
necesidade sobre a materia. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 
Apuntes do profesor que se envían por correo electrónico 
Aula virtual. 
Videoconferencias tanto con jitsi coma con CiscoWebex 
Correo Electrónico 
Grupo de WhatsApp 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

16. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Explicado por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


