
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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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5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
TERCEIRO TRIMESTRE 

Realizar actividades de produción e comercialización propias da 
empresa proxectada, aplicando técnicas de comunicación e 
traballo en equipo. 

Crea materiais publicitarios e para a difusión dos produtos e/ou 
servizos obxecto do proxecto, e elabora un plan de comunicación 
en internet e en redes sociais, aplicando os principios do 
márketing. 

 

Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do 
contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e 
selecciona as posibilidades que se axusten ao proxecto de 
empresa formulado. 

Describir as formas xurídicas das empresas en relación coas 
responsabilidades legais dos/das seus/súas propietarios/a e 
xestores/as, así como coas esixencias de capital 

Distingue as formas xurídicas das empresas e indica as esixencias 
de capital e responsabilidades propias de cada tipo. 

 
Identifica e enumera as administracións públicas implicadas na 
posta en marcha de empresas, e compila por vía telemática os 
principais documentos necesarios para a posta en funcionamento. 

 

Selecciona a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo 
a actividade que se vaia desenvolver, o número de 
emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia 
asumir, a complexidade organizativa, a dispoñibilidade financeira e 
a fiscalidade. 

Identificar as fontes de financiamento das empresas propias de 
cada forma xurídica, incluíndo as externas e internas, e valorar as 
máis axeitadas para cada tipo e momento no ciclo de vida da 
empresa. 

Determina os investimentos necesarios para a posta en marcha 
dunha empresa, e distingue as principais partidas relacionadas nun 
balance de situación. 

 

Caracteriza de xeito básico as posibilidades de financiamento das 
empresas, diferenciando o financiamento externo e o interno, a 
curto e a longo prazo, así como o custo de cada unha e as 
implicacións na marcha da empresa 

NON SE DESENVOLVE ESTE CURSO 

Recoñecer a necesidade de planificar o negocio das empresas 
ligándoa á previsión da evolución do sector e da economía 
nacional, así como da planificación financeira e fiscal 

Presenta un estudo de viabilidade económico-financeiro a medio 
prazo do proxecto de empresa, aplicando condicións reais de 
produtos financeiros analizados e previsións de vendas, segundo 
un estudo do ámbito mediante unha aplicación informática tipo folla 
de cálculo, manexando razóns financeiras básicas. 

 

Analiza os produtos financeiros máis axeitados de entre as 
entidades financeiras do ámbito para cada tipo de empresa, 
valorando o custo e o risco de cada un, e selecciona os máis 
acaído para o proxecto de empresa. 

 
Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa 
actividade e a súa forma xurídica, sinala o funcionamento básico 
do IAE, IVE, IRPF e IS, e indica as principais diferenzas entre eles. 

 
Valora a achega que supón a carga impositiva das empresas á 
riqueza nacional e ao sostemento das cargas do Estado. 

  
 

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

non se modifican.
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6. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

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

d) 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 

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

3- Nota = 
�  ������������  ����������
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4- Nota  = 
�  ��������������  ��������������� �����������

��
 

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

d) Alumnado que non teñen as avaliación superadas. 
iii. Deberá facer obrigatoriamente as tarefas de recuperación 

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

iv. 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 

Non hai alumnado de 4º con materia pendente de anos anteriores. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

7. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

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

6- Boletíns  teórico-prácticos 
7- Lectura e análise de prensa económica. 
8- 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 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Explicado por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


