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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 

  

     

       

       

       

       

       

      

       

       

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

Sera en base os criterios de avaliación cos contidos de todo o módulo. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº  

 UD1 - Caracteristicas da innovación empresarial 

 

CA1.1 - Analizáronse as posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiais, de organización interna e externa, etc.) como fontes de       

CA1.2 - Describíronse as implicacións da innovación e da iniciativa emprendedora na competitividade empresarial. 

CA1.3 - Comparáronse e documentáronse experiencias de innovación empresarial, e valoráronse os factores de risco asumidos en cada unh  

CA1.4 - Definíronse as características de empresas de base tecnolóxica en relación cos sectores económicos. 

CA1.5 - Enumeráronse iniciativas innovadoras que poidan aplicarse para a mellora de empresas ou organizacións xa existentes. 

CA1.6 - Analizáronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas como factor de innovación. 

CA1.7 - Procuráronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a creación e a internacionalización de empresas, e  

relacionáronse estruturadamente nun informe 
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UD2 - Concepto xurídico de empresa e empresario 

CA2.1 - Definiuse o concepto de empresa. 

CA2.2 - Distinguiuse entre personalidade física e xurídica. 

CA2.3 - Diferenciáronse empresas segundo a súa constitución legal. 

CA2.4 - Recoñecéronse as características do empresario autónomo. 

CA2.5 - Precisáronse as características de cada tipo de sociedade. 

CA2.6 - Identificouse a forma xurídica máis adecuada para cada tipo de empresa. 

CA2.7 - Identificáronse os tipos de franquías. 
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UD3 - Sistema tributario 

CA3.1 - Definíronse os conceptos de tributo e de sistema tributario español. 

CA3.2 - Relacionouse a obriga tributaria coa súa finalidade socioeconómica. 

CA3.3 - Recoñeceuse a xerarquía normativa tributaria. 

CA3.4 - Identificáronse os tipos de tributos. 

CA3.5 - Discrimináronse as súas principais características. 

CA3.6 - Diferenciouse entre impostos directos e indirectos. 

CA3.7 - Identificáronse os elementos da declaración-liquidación. 

CA3.8 - Recoñecéronse as formas de extinción das débedas tributarias. 

CA3.9 - Identificáronse as infraccións e as sancións tributarias. 
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UD4 - Obrigas fiscais da empresa 

CA4.1 - Definíronse as obrigas fiscais da empresa. 

CA4.2 - Precisouse a necesidade de alta no censo. 

CA4.3 - Definiuse o índice de actividades económicas 

CA4.4 - Recoñecéronse as empresas suxeitas ao pagamento do imposto de actividades económicas (IAE). 

CA4.5 - Recoñecéronse as características xerais do IVE e os seus réximes. 

CA4.6 - Interpretáronse os modelos de liquidación do IVE e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación. 

CA4.7 - Recoñeceuse a natureza e o ámbito de aplicación do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). 

CA4.8 - Formalizáronse os modelos de liquidación de IRPF, e recoñecéronse os prazos de declaración-liquidación. 

CA4.9 - Identificáronse os elementos e a natureza do imposto de sociedades. 
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UD5 - Estructura funcional e xurídica da administracion 

CA5.1 - Identificáronse as fontes do dereito administrativo. 

CA5.2 - Identificouse o marco xurídico en que se integran as administracións públicas. 

CA5.3 - Recoñecéronse as organizacións que compoñen as administracións públicas. 

CA5.4 - Interpretáronse as relacións entre as administracións públicas. 

CA5.5 - Obtívose información das administracións públicas a través de diversas vías de acceso, e relacionouse esta información nun informe  

CA5.6 - Precisáronse as formas de relación laboral na Administración. 

CA5.7 - Utilizáronse as fontes de información relacionadas coa oferta de emprego público para reunir datos significativos sobre esta. 

CA5.8 - Identificáronse as funcións dos fedatarios públicos. 
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UD6 - Relacións entre a cidadanía e a Administración 

CA6.1 - Definiuse o concepto de acto administrativo. 

CA6.2 - Clasificáronse os actos administrativos. 

CA6.3 - Definiuse o proceso administrativo, os seus tipos, as súas fases e os tipos de silencio. 

CA6.4 - Precisáronse os tipos de contratos administrativos. 

CA6.5 - Definiuse o concepto de recurso administrativo e diferenciáronse os seus tipos. 

CA6.6 - Identificáronse os actos recorribles dos non recorribles. 

CA6.7 - Verificáronse as condicións para a interposición dun recurso administrativo. 

CA6.8 - Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e o seu ámbito de aplicación. 

CA6.9 - Relacionáronse as fases do procedemento contencioso-administrativo. 
 

 UD7 - Xestión da documentación ante a Administración 
 CA7.1 - Cumpríronse as normas de presentación de documentos ante a Administración. 

 CA7.2 - Recoñecéronse as funcións dos arquivos públicos. 
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CA7.3 - Solicitouse determinada información nun rexistro público. 

CA7.4 - Recoñeceuse o dereito á información, á atención e á participación da cidadanía. 
 

 

CA7.5 - Accedeuse ás oficinas de información e atención á cidadanía por vías como as páxinas web, os portelos únicos e a atención telefóni         
forme tipo. 

CA7.6 - Identificáronse e describíronse os límites do dereito á información relacionados cos datos en poder da Administración sobre a cidada  
 

  

  

  

 

Terase en conta todas as actividades que o alumno foi entregando, e valorando o esforzo por parte do mesmo, toda a comunicación foi a traves do correo electrónico. 
 
 

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 

Consistirán basicamente na atención personalizada por correo electrónico no establecemento de tarefas complementarias con seguimento do profesor. 

 
 


