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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698                                                  IES ESPIÑEIRA 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01                                                    XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0439                                                EMPRESA E ADMINISTRACIÓN 

 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario  Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Mª José Paloma Ruipérez Puente 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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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 

 N/A 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

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

Son mínimos exixibles  os criterios de avaliación detallados para cada RA. 
Os criterios de cualificación para alcanzar a avaliación positiva aplicaranse da seguinte forma:  
1-a superación das probas escritas convocadas previamente suporá o 80% da nota final. Para facilitar a recuperación do módulo estas celebraranse por partes. Poderase facer media 
das mesmas se a nota é un 4. Para o caso das partes non superadas realizaremos un exame final o 18 de xuño.  
2-o seguimento e realización óptima das actividades de recuperación ata o20%. Con este criterio preténdese reforzar e incentivar  o seguimento das actividades online o que redunda-
rá nunha mellor preparación  para as probas escritas.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 
 

 
 

 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA2 - Identifica o concepto de empresa e de persoa empresaria, e 
analiza a súa forma xurídica e a normativa aplicable. 

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 

PROBAS ESCRITAS 
EXERCICIOS DO LIBRO DE TEXTO 

CONSULTA DE PÁXINAS WEBS 
OFICIAIS 

LISTAS DE COTEXO 
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X  - RA1 - Describe as características inherentes á innovación empre-
sarial en relación coa actividade de creación de empresas. 

CA1.1 Analizáronse as posibilidades de innovación empresarial 
(técnicas, materiais, de S 10 organización interna e externa, etc.) 
como fontes de desenvolvemento económico e creación de em-
prego. 

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

CA1.3 Comparáronse e documentáronse experiencias de innova-
ción empresarial, e S 15 valoráronse os factores de risco asumi-
dos en cada unha. 
CA1.4 Definíronse as características de empresas de base tecno-
lóxica 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 dalgu-
nhas empresas como factor de innovación. 

CA1.7 Procuráronse axudas e ferramentas públicas e privadas 
para a innovación, a creación e a internacionalización de empre-
sas, e relacionáronse estruturadamente nun informe. 

PROBAS ESCRITAS 
EXERCICIOS DO LIBRO DE TEXTO 

CONSULTA DE PÁXINAS WEBS 
OFICIAIS 

LISTAS DE COTEXO 
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X X RA3 - Analiza o sistema tributario español, e recoñece as súas 
finalidades básicas e as dos principais tributos 

CA3.1 Definíronse os conceptos de tributo e de sistema tributario 
español.  
CA3.2 Relacionouse a obriga tributaria coa súa finalidade socioe-
conómica.  

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 tributa-
rias.  

CA3.9 Identificáronse as infraccións e as sancións tributaria. 

 

PROBAS ESCRITAS 
EXERCICIOS DO LIBRO DE TEXTO 

CONSULTA DE PÁXINAS WEBS 
OFICIAIS 

LISTAS DE COTEXO 

X X RA4 - Identifica as obrigas fiscais da empresa e diferenza os tri-
butos aos que está suxeita 

CA4.1 Definíronse as obrigas fiscais da empresa.  
CA4.2 Precisouse a necesidade de alta no censo.  

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.  

PROBAS ESCRITAS 
EXERCICIOS DO LIBRO DE TEXTO 

CONSULTA DE PÁXINAS WEBS 
OFICIAIS 

LISTAS DE COTEXO 
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 X RA5 - Identifica a estrutura funcional e xurídica da Administra-
ción, e recoñece os organismos e as persoas que a integran 

CA5.1 Identificáronse as fontes do dereito administrativo.  

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

CA5.3 Recoñecéronse as organizacións que compoñen as admi-
nistracións públicas.   
CA5.4 Interpretáronse as relacións entre as administracións pú-
blicas.  

CA5.6 Precisáronse as formas de relación laboral na Administra-
ción.  
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.  

PROBAS ESCRITAS 
EXERCICIOS DO LIBRO DE TEXTO 

CONSULTA DE PÁXINAS WEBS 
OFICIAIS 

LISTAS DE COTEXO 

 X RA6 - Describe os tipos e as características das relacións entre a 
cidadanía e a Administración, e formaliza documentación que 
xurda desta. 

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.  

 CA6.5 Definiuse o concepto de recurso administrativo e diferen-
ciáronse os seus tipos.  
CA6.6 Identificáronse os actos recorribles dos non recorribles.  

CA6.8 Precisáronse os órganos da xurisdición contencioso-
administrativa e o seu ámbito de aplicación.  
 CA6.9 Relacionáronse as fases do procedemento contencioso-
administrativo. 

PROBAS ESCRITAS 
EXERCICIOS DO LIBRO DE TEXTO 

CONSULTA DE PÁXINAS WEBS 
OFICIAIS 

LISTAS DE COTEXO 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades de recuperación serán todas online e consistirán: 
1-Elaboración de resumes para o reforzo dos criterios de avaliación. 
2-Cumplimentación e corrección dos cuestionarios remitidos 
3-Utilización do correo para o seguimento e envío das actividades propostas. 
2-Reunión  a través da plataforma Cisco Webex  Meetings para aclarar dúbidas e para revisión dos contidos. 
 
 

 

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

N/A 
 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 
N/A 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 Espiñeira 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 Xestión administrativa 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0442 Operacións administrativas de recursos humanos 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario Presencial 2º CM 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Rosa Ventín Pena 

 
 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº No afectaron o 3º trimestre 

  

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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Definironse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social. 
 
Identificouse a estructura básica do salario e os tipos de percepcións salariais, non salariais, de periodicidade superior ao mes e extraordinarias. 
 
Calculouse o importe das bases de cotización en función das percepcións salariais e das situación que máis comumente  as modifican. 
 
Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotización. 
 
Criterios de cualificación: 
 
40%  da nota será polos exercicios feitos nas  tareas de recuperación. 
 
60% da nota será polo proba escrita ou exame. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

2 O contrato de traballo. Obrigas da contratación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    RA3. Confecciona a documentación relativa ao proceso de contratación, 
variacións da situación laboral e finalización de contrato, conforme a normati-
va laboral 

  CA3.3. Formalizáronse os contratos laborais Proba escrita de supostos prácticos para 
formalización de contratos laborais 

     CA3.4. Obtivéronse documentos oficiais utilizando a páxina web dos organis-
mos públicos correspondentes. 

Proba de suposto práctico  

     CA3.5. Definíronse os procesos de afiliación e alta na Seguridade Social. Proba escrita de supostos prácticos  
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Nº Unidade didáctica 

3 Operacións administrativas na confección e pago do recibo de salarios 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x   RA4. Elabora a documentación correspondente ao pagamento de retribucións 
do persoal, de cotización á Seguridade Social e de impostos inherentes, con-
sonte a normativa 

 CA4.3. Identificouse a estrutura básica do salario e os tipos de percepcións 
salariais, non salariais, de periodicidade superior ao mes e extraordinarias. 

Pobra escritas sobre estrutura do salario 

     CA4.4. Calculouse o importe das bases de cotización en función das percep-
cións salariais e das situacións que máis comunmente as modifican 

Pobra escrita sobre supostos prácticos sobre 
cálculo de bases de cotización 

     CA4.5. Calculouse o recibo de salario e cubríronse os documentos de cotiza-
ción. 

Pobra escrita sobre cálculos dos recibos de 
salarios e documentos de cotización 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 
Se repasaran todas as actividades realizadas na clase e se lle irá explicando as dúbidas que vaian aparecendo. Se lle entregará novos  exercicios de repaso para que  vaian facendo e ase corrixirán os erros. 
A entrega de estes exercicios non supón que non deban presentarse á proba de nivel, que deberán acreditala cunha nota non inferior a  5. Si a situación o permite se fará a proba presencial si non farase telemáticamente. 
 

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

 
Non houbo alumnos con perda da avaliación 
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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 

Non temos ningún alumnos/a con necesidades educativas  
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 IES ESPIIÑEIRA 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0443 TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERA-ORDINARIO PRESENCIAL  

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

VIDAL SUÁREZ, ELISA MARÍA 

 
 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
Como o módulo foi impartido na súa totalidade antes do comezo do confinamento os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación de cada unidade didáctica son os establecidos na progra-
mación do módulo 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
Como o módulo foi impartido na súa totalidade antes do comezo do confinamento os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación de cada unidade didáctica son os establecidos na progra-
mación do módulo. 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Durante a 3ª avaliación o alumnado co modulo pendente recibirá actividades de recuperación do módulo. 
As actividades de recuperación consistirán no rexistro contable de feitos económicos habituais xunto coa contabilización de operacións dun exercicio económico completo. 

Aquel alumnado co módulo suspenso que entregue as actividades de recuperación e acaden os mínimos exixidos na programación  serán avaliados de forma positiva no módulo. 
 

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

No caso de que o alumnado non entregue as actividades de recuperación, ou aínda entregándoas non acaden os mínimos exixidos, deberá realizar unha proba obxectiva global na que se avaliarán os 
contidos mínimos establecidos na programación.  
A proba realizarase de forma presencial, ou telemática se as circunstancias así o requiren. 

  Para considerar superado o módulo, deberán acadar unha nota de 5 ou superior nesta proba. 
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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 

Para posibilitar a consecución por parte de todos os alumnos dos mínimos reflexados na programación, propóñense as seguintes medidas: 
- Priorizar o desenvolvemento de determinadas capacidades naqueles alumnos que así o requiran. 
- Buscarase a comprensión dos aspectos esenciais de cada tema. 
- Deseñaranse actividades de recuperación para aqueles alumnos que non teñan superado o módulo. 

 
 
 

 
 


