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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 

3  A comunicación escrita na empresa e a correspondencia comercial. 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3. Elabora documentos escritos de carácter profesional aplicando 
criterios lingüísticos, ortográficos e de estilo. 

  CA3.1. Identificáronse os soportes e as canles para elaborar e 
transmitir os documentos. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

    CA3.2. Diferenciáronse os soportes máis apropiados en función dos 
criterios de rapidez, seguridade e confidencialidade. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.3. Identificouse o destinatario cumprindo as normas de 
protocolo. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.4. Diferenciáronse as estruturas e os estilos de redacción 
propios da documentación profesional. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.5. Redactouse o documento apropiado utilizando unha 
estrutura, unha terminoloxía e unha forma axeitadas, en función da 
súa finalidade e da situación de partida. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.5. Redactouse o documento apropiado utilizando unha 
estrutura, unha terminoloxía e unha forma axeitadas, en función da 
súa finalidade e da situación de partida. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.6. Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de 
textos e autoedición, así como as súas ferramentas de corrección. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.7. Publicáronse documentos con ferramentas de web 2.0. Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 
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   CA3.8. Adecuouse a documentación escrita ao manual de estilo de 
organizacións tipo 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.9. Utilizouse a normativa sobre protección de datos e 
conservación de documentos establecidos para as empresas e 
institucións públicas e privadas. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.10. Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas 
dos tres erres (reducir, reutilizar e reciclar). 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

   CA3.11. Aplicáronse técnicas de transmisión da imaxe corporativa 
nas comunicacións escritas, e valorouse a súa importancia para as 
organizacións. 

Si Si Elaboración de documentos e entrega a través 
de aula virtual 

 

 
Nº Unidade didáctica 

6 Organización do servizo posvenda e reclamacións. Dereitos do consumidor. 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  RA3. Organiza o servizo posvenda en relación coa fidelización da 
clientela. 

 CA3.1. Valorouse a importancia do servizo posvenda nos procesos 
comerciais. 

Si Non  

    CA3.2. Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda. Si Non  

   CA3.3. Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e 
servizo posvenda. 

Si Non  

   CA3.4. Aplicáronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de 
calidade do servizo posvenda e os elementos que interveñen na 
fidelización da clientela. 

Si Non  

   CA3.5. Distinguíronse os momentos ou fases que estruturan o proceso de 
posvenda 

Si Non  



 

 

Páxina 4 de 5 
 

   CA3.6. Utilizáronse as ferramentas de xestión dun servizo posvenda. Si Non  

   CA3.7. Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela.   Si Non  

   CA3.8. Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do 
servizo 

Si Non  

   CA3.9. Detectáronse e arranxáronse os erros producidos na prestación do 
servizo. 

Si Non  

   CA3.10. Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das anomalías 
producidas. 

Si Non  

 

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

MÍNIMOS EXIXIBLES: 
 Identificáronse os soportes e as canles para elaborar e transmitir os documentos. 
Diferenciáronse os soportes máis apropiados en función dos criterios de rapidez, seguridade e confidencialidade. 
Identificouse o destinatario cumprindo as normas de protocolo. 
Diferenciáronse as estruturas e os estilos de redacción propios da documentación profesional. 
Redactouse o documento apropiado utilizando unha estrutura, unha terminoloxía e unha forma axeitadas, en función da súa finalidade e da situación de partida. 
Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de textos e autoedición, así como as súas ferramentas de corrección. 
Publicáronse documentos con ferramentas de web 2.0. 
Adecuouse a documentación escrita ao manual de estilo de organizacións tipo. 
Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación de documentos establecidos para as empresas e institucións públicas e privadas. 
Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas dos tres erres (reducir, reutilizar e reciclar). 
Aplicáronse técnicas de transmisión da imaxe corporativa nas comunicacións escritas, e valorouse a súa importancia para as organizacións. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Facerase a media das dúas primeiras avaliacións. Á nota así obtida sumaraselle, no seu caso, a parte correspondente á terceira avaliación. 
A parte da terceira avaliación puntuarase da seguinte forma: 
Actividades entregadas: De 0 a 0,4 segundo sexan ningunha, algunhas, a maioría ou todas. 
Entregadas en prazo: de 0 a 0,4 segundo sexan ningunha, algunhas, a maioría ou todas. 
Actividades ben realizadas: de 0 a 1 segundo  sexan ningunha, algunhas, a metade, a maioría, todas 
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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 

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

 
 
 

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

Os alumnos de 1º que perderan o dereito á avaliación continua  terán dereito a presentarse a una proba final que se realizará no mes de xuño,  antes da avaliación final de módulos de 1º curso. Estes alumnos serán avaliados de 
tódolos contidos impartidos ao longo do curso. A avaliación do módulo considerarase superada cando o alumno obteña unha cualificación igual ou superior a 5. 
Esta proba poserá ser presencial ou de forma telemática en función das circunstancias de desenvolvemento do curso. 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 
Non se consideran necesarias medidas de reforzo educativo 
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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  MEDIDAS DE PROTECCIÓN. SINALIZACIÓN E ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno 
laboral da titulación de técnico superior en administración e 
finanzas. 

  CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de 
protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores 
de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de 
materializarse. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de 
seguridade de diversos tipos. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual 
(EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de 
emerxencia. 

Si Non  

   CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas 
en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 

Si Non  

   CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que 
se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, 
así como a composición e o uso da caixa de urxencias. 

Si Non  
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Nº Unidade didáctica 

1  CONCEPTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

 CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa 
traballadora. 

Si Si Test aula virtual 

   CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que 
garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 

Si Si Test aula virtual 

   CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación 
como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

Si Si Test aula virtual 

   CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no 
sector da administración e a xestión. 

Si Si Test aula virtual 

   CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas 
traballadoras en materia de prevención de riscos laborais. 

Si Si Test aula virtual 

 
 

Nº Unidade didáctica 

2  OS RISCOS LABORAIS 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis 
habituais do sector da administración e a xestión. 

  CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación 
para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil 
profesional de técnico superior en administración e finanzas. 

Si Si Test aula virtual 
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   CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos 
derivados deles. 

Si Si Test aula virtual 

   CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, 
con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas 
profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior 
en administración e finanzas. 

Si Si Test aula virtual 

   CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos 
contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior 
en administración e finanzas. 

Si Si Test aula virtual 

    CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de 
traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade. 

Si Si Actividade de avaliación de  riscos 

 

Nº Unidade didáctica 

3  XESTIÓN DA PREVENCIÓN 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e 
identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. 

  CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os 
ámbitos e en todas as actividades da empresa. 

Non Non  

   CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na 
empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre 
prevención de riscos laborais. 

Si Non  

   CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas 
traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos. 

Non Non  

   CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa 
prevención de riscos laborais. 

Si Non  
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   CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na 
empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso 
de emerxencia. 

Non Non  

   CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas 
actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as 
funcións de cadaquén. 

Non Non  

   CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de 
traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico 
superior en administración e finanzas. 

Si Non  

   CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha 
pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título. 

Si Non  

 
 

Nº Unidade didáctica 

4  MEDIDAS DE PROTECCIÓN. SINALIZACIÓN E ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno 
laboral da titulación de técnico superior en administración e 
finanzas. 

  CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección 
que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para 
reducir as súas consecuencias no caso de materializarse. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de 
diversos tipos. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) 
axeitados ás situacións de risco atopadas. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia. Si Non  
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   CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en 
caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 

Si Non  

   CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se 
deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como 
a composición e o uso da caixa de urxencias. 

Si Non  

 

Nº Unidade didáctica 

4  O PROCESO DE PROCURA DE EMPREGO 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno 
laboral da titulación de técnico superior en administración e 
finanzas. 

 CA4.1 - Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e 
capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.   .    

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.2 - Tomouse conciencia da importancia da formación 
permanente como factor clave para a empregabilidade e a 
adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.3 - Valoráronse as oportunidades de formación e emprego 
noutros estados da Unión Europea. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade 
de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de 
traballo. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais 
relacionados co perfil profesional de técnico superior en 
administración e finanzas 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de 
inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior 
en administración e finanzas. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 
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   CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades 
requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do 
título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e 
permitir unha axeitada inserción laboral. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos 
de procura de emprego. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.9 - Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores 
profesionais relacionados co título. 

  Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

 

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

MÍNIMOS EXIXIBLES: 
Distinguir os distintos reximenes da Seguridade Social. 
Coñecer as prestacións que proporciona a Seguridade Social. 
Calcular a prestación de incapacidade temporal e a de desemprego. 
Entender o concepto amplo da salúde. 
Coñecer as obrigas dol traballador en materia de prevención de riscos laborais. 
Entender o significado da sinalización de seguridade nos centros de traballo. 
Realizar una avaliación de riscos. 
Distinguir os distintos tipos de lumes e a forma de apagalos. 
Realizar un Curriculum Vitae. 
Realizar cartas de presentación e de autocandidatura, que acompañen ao Curriculum Vitae. 
Coñecer as preguntas típicas e as súas habituais respostas nunha entrevista de traballo. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Facerase a media das dúas primeiras avaliacións. Á nota así obtida sumaraselle, no seu caso, a parte correspondente á terceira avaliación. 
A parte da terceira avaliación puntuarase da seguinte forma: 
Actividades entregadas: De 0 a 0,4 segundo sexan ningunha, algunhas, a maioría ou todas. 
Entregadas en prazo: de 0 a 0,4 segundo sexan ningunha, algunhas, a maioría ou todas. 
Actividades ben realizadas: de 0 a 1 segundo  sexan ningunha, algunhas, a metade, a maioría, todas 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

8 O SALARIO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

  CACA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais 
elementos que o integran. 

Actividad de cálculo de nóminas  e 
elaboración de recibo de salarios 

       

 

Nº Unidade didáctica 

9 MODIFICACIÓN E SUSPENSIÓN DO CONTRATO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

 CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a 
extinción da relación laboral. 

Actividade de  cálculo de indemnizacións, 
caso práctico despedimentos e cálculo de 

finiquitos 

       

 
Nº Unidade didáctica 

10 EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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   RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

 CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a 
extinción da relación laboral. 

Actividade de  cálculo de indemnizacións, 
caso práctico despedimentos e cálculo de 

finiquitos 

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

As actividades de recuperación levaranse a cabo con aqueles alumnos que non alcanzaran os mínimos de avaliación esixidos. Esta recuperación farase por medio de actividades, similares ás feitas durante o curso, e/ou a 
presentación de traballos sobre os contidos da materia. 
 
 
 

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

Os alumnos de 1º que perderan o dereito á avaliación continua  terán dereito a presentarse a una proba final que se realizará no mes de xuño,  antes da avaliación final de módulos de 1º curso. Estes alumnos serán avaliados de 
tódolos contidos impartidos ao longo do curso. A avaliación do módulo considerarase superada cando o alumno obteña unha cualificación igual ou superior a 5. 
Esta proba poserá ser presencial ou de forma telemática en función das circunstancias de desenvolvemento do curso. 
 

 
 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 
Non se consideran necesarias medidas de reforzo educativo 
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Educatia para o desenioliemento 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 didáctcaa
1.1 Identfcación da unidade didáctca

Nº Unidade didáctca

9 LOXÍSTICA 

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

RA1 -  Recoñece información profesional e coti contda en discur

sos orais emitdos por calquera medio de comunicación en lingua

 estindar, e interpreta con precisión o contdo da mensaxe.

RA2 - Interpreta información profesional contda en textos escrito

s complexos e analiza comprensiiamente os seus contdos.

RA4 -  Elabora documentos e informes propios do sector ou da ii

da académica e coti e relaciona os recursos lingüístcos cos seus propósitos.

RA5 -  Aplica acttudes e comportamentos profesionais en situaci

óns de comunicación e describe as relacións tpicas característcas do país da lingua inglesa



CA1.1 - Identicouse a idea principal da mensaxe.

CA1.3 - Extraeuse información de graiacións en lingua estindar relacionadas coa iida social, profesional ou académica.

CA2.2 - Interpretouse a correspondencia relatia

 i súa especialidade e captouse doadamente o 

signiicado esencial.

CA2.3. Interpretironse con todo detalle textos extensos e de relatia complexidade relacionados ou non coa súa especialidade, con posibilidade de iolier ler as seccións di
fíciles

CA4.1 - Redactironse textos claros e detallados sobre unha iariedade 
de temas relacionados coa súa especialidade

CA4.2 - Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia
e cohesión e solicitouse ou facilitouse información xeral ou 
detallada.

CA5.4. Identicironse os aspectos socioprofesionais propios do sector 
en calquera tpo de texto

SI

SI

SI

SI

SI

SI

       SI

      SI

    SI

   SI

  SI

  SI

Escoita de audios e iisualización de iídeos e
contestar preguntas sobre eles.

 lectura dun texto sobre o que preiiamente se
sinalarin  os  termos  de  iocabulario
de interese e respostas  a preguntas sobre o
mesmo  e  dari  súa  opinión  sobre  algunhas
cuestóns abertas i interpretación.

Escibir  unha  coniersa  para  facer  un  pedido
por teléfono e outra queixindose de que oe
pedido non chegou e facer indagacións sobre
o seu oaradero e pedindo solucións . Utlizar
preguntas directas e indirectas.

Ser  consciente das fórmulas  de escritura de
compoñente  cultural  e  aplicalas  i  hora  de
expresarse  e  comprender  textos  orais  e
escritos

Non se tratou
RA3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiia o 

 – CA3.2. Expresouse con relación a temas  profesionais , marcando 
con claridade a relación entre as ideas.

NON Si

Páxina 2 de 9



contdo da situación, adaptándose ao rexistro lingürístco da persoa 
interlocutora.

  – CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un niiel de 
formalidade adecuado is circunstancias.

  
 . – CA3.5. Utlizouse correctamente a terminoloxía da profesión.

NON

NON

Si

             SI

 Engadeuse iocabulario relacionado co Shipping 
 Engadeuse un iídeo sobre o cybercrime 





1.1 Identfcación da unidade didáctca

Nº Unidade didáctca

10,11,12 INSTALACIÓNS ,DECISIÓNS ,INNOVACIÓN

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolvera-
se neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

RA1 -  Recoñece información profesional e coti contda en discur

sos orais emitdos por calquera medio de comunicación en lingua

 estindar, e interpreta con precisión o contdo da mensaxe.

RA2 - Interpreta información profesional contda en textos escrito

s complexos e analiza comprensiiamente os seus contdos.

RA4 - Elabora documentos e informes propios do sector ou da ii

CA1.2 - Recoñeceuse a inalidade de mensaxes

CA1.5 - Identicironse as ideas principais de declaracións e
 de mensaxes sobre temas concretos  en lingua estindar e

 cun ritmo normal.

CA2.1 - Léronse cun alto grao de independencia textos de diierso tpo, adaptando o estlo e a ielocidade da lectura is inalidades, e utlizironse fontes
de xeito selectio.

  CA2.6 - Realizironse traducións de textos complexos utlizand
o material de apoio, en caso necesario.

  CA2.7 - Interpretironse mensaxes técnicas recibidas a traiés de
 soportes telemitcos (correo electrónico)

SI

SI

SI                   

     SI

        SI
   

       SI

Audio para contestar preguntas sobre él.

Lectura  dun  texto  para  extraer  informacion
xeral  e  especíica  sobre  diferentes  tpos  de
oicinas.
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da académica e coti e relaciona os recursos lingüístcos cos seus propósitos.

RA5 -Aplica acttudes e comportamentos profesionais en situaci

óns de comunicación e describe as relacións tpicas característcas do país da lingua inglesa



CA4.1 - Redactironse textos claros e detallados sobre unha iar
iedade de temas relacionados coa súa especialidade.

 CA4.6 - Resumíronse artgos, manuais de instrucións e outros do
cumentos escritos, e utlizouse un iocabulario amplio..



             

SI                

SI                  

      

      SI

      SI

Descripción da súa oicina ideal  e cómo de-
bería ser distribuída 

 Non se tratou o RA3 . Emite mensaxes orais claras e ben estrutura-
das, e analiia o contdo da situación, adaptándose ao rexistro lin-
gürístco da persoa interlocutora

  CA3.7 - Describiuse e determinouse a secuencia dun proceso de tra-
ballo da súa competencia.

NON

NON

NON

NON

           
   5. MÍNIMOS EXISIBLES

RA 1. Análise de mensaxes orais

  Comprensión de mensaxes profesionais . – Mensaxes  graiadas. 
–  Terminoloxía especíica do sector. – Ideas principais e secundarias. 

RA2 . Interpretación de mensaxes escritos 

Comprensión de mensaxes, textos, e artgos bisicos profesionais. 
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– Soportes telemitcoss  correo electrónico 
– Terminoloxía especíica do sector
-Ideas principais e secundarias 

RA4. Emisión de textos escritos 
Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotins
. – Currículo e soportes telemitcoss  correo electrónico 
. – Terminoloxía especíica do sector. 
– Idea principal e ideas secundarias
Coherencia textuals 
– Adecuación do texto ao contexto comunicatio. 
– Tipo e formato de texto.
 – Variedade de lingua. Rexistro.
 – Selección léxica, de estruturas sintictcas e de contdo salientable. –

         RA 5  . Identicironse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera tpo de texto.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de aialiación imprescindibles (por cada unidade didictca)

Nº Unidade didáctca

1,2,3
4

TRABALLOS,PORXECTOS E TEMPO DE LECER 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de
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avaliación
×  RA1 -  Recoñece información profesional e coti contda en discursos orais 

emitdos por calquera medio de comunicación en lingua estindar, e interpreta 
con precisión o contdo da mensaxe.

 RA2 -  Interpreta información profesional contda en textos escritos complexos
e analiza comprensiiamente os seus contdos.

-






 RA4 -  Elabora documentos e informes propios do sector ou da iida 
 académica e coti e relaciona os recursos lingüístcos cos seus propósitos.






 RA5 -  Aplica acttudes e comportamentos profesionais en situacións de 
comunicación e describe as relacións tpicas característcas do país da lingua 
inglesa.



  CA1.1 - Identicouse a idea principal da mensaxe.
 CA1.2 - Recoñeceuse a inalidade de mensaxes radiofónicas e doutro material 

graiado ou retransmitdo pronunciado en lingua estindar, e identicouse o 
estado de inimo e o ton da persoa falante.

   CA1.3 - Extraeuse información de graiacións en lingua estindar relacionadas 
coa iida social, profesional ou académica.

  CA2.1 - Léronse cun alto grao de independencia textos de diierso tpo, 
adaptando o estlo e a ielocidade da lectura is inalidades, e utlizironse fontes 
de referencia acaídas de xeito selectio.

 CA2.2 - Interpretouse a correspondencia relatia i súa especialidade e
 CA4.1 - Redactironse textos claros e detallados sobre unha iariedade de temas 
relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetzaron e se aialiaron as 
informacións e os argumentos procedentes de iarias fontes.captouse 
doadamente o signiicado esencial.

 CA4.2 - Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e 
cohesión e solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada.

CA4.3 - Redactironse informes onde se salienten os aspectos signiicatios e se 
ofrezan detalles releiantes que sirian de apoio

 CA5.1 - Deiníronse os trazos miis salientables dos costumes e dos usos da 
comunidade onde se fale a lingua inglesa

Exame de recuperación
             (Proba xa realizada)  

×5,6  SERVICIOS , SISTEMAS ,CLIENTES,HOSPEDAXE E VISITANTES 

 .
 RA1 -  Recoñece información profesional e coti contda en discursos orais 

emitdos por calquera medio de comunicación en lingua estindar, e interpreta 
con precisión o contdo da mensaxe.





 RA2 -  Interpreta información profesional contda en textos escritos complexos
e analiza comprensiiamente os seus contdos.









  CA1.1 - Identicouse a idea principal da mensaxe.
   CA1.3 - Extraeuse información de graiacións en lingua estindar relac 


  CA1.5 - Identicironse as ideas principais de declaracións e de mensaxes sobre 
temas concretos e abstractos, en lingua estindar e cun ritmo normal.

 CA2.1 - Léronse cun alto grao de independencia textos de diierso tpo, 
adaptando o estlo e a ielocidade da lectura is inalidades, e utlizironse fontes 
de referencia acaídas de xeito selectio.ionadas coa iida soc 

 CA2.4 - Relacionouse o texto co imbito do sector a que se reira.ial, 




 CA4.1 - Redactironse textos claros e detallados sobre unha iariedade de temas 

       Exame de recuperación 
         (proba xa realizada)
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 RA4 -  Elabora documentos e informes propios do sector ou da iida 
 académica e coti e relaciona os recursos lingüístcos cos seus propósitos.


 RA5 -  Aplica acttudes e comportamentos profesionais en situacións de 
comunicación e describe as relacións tpicas característcas do país da lingua 
inglesa.

relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetzaron e se aialiaron as 
informacións e os argumentos procedentes de ia rias fontes.profesional ou 
académica.

     CA4.4 - Formalizouse documentación especíica do seu campo profesional.

     CA4.7 - Utlizironse as fórmulas de cortesía propias do documento que se 
elabore.

CA5.2 - Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios do país.

 CA5.3 - Identicironse os ialores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua 
inglesa.

7,8 SEGURIDADE, TRABALLO ONLINE,FINANZAS 

×

 RA1 -  Recoñece información profesional e coti contda en discursos orais 
emitdos por calquera medio de comunicación en lingua estindar, e interpreta 
con precisión o contdo da mensaxe.

 RA2 -  Interpreta información profesional contda en textos escritos complexos
e analiza comprensiiamente os seus contdos.

 RA4 -  Elabora documentos e informes propios do sector ou da iida 
 académica e coti e relaciona os recursos lingüístcos cos seus propósitos.

 RA5 -  Aplica acttudes e comportamentos profesionais en situacións de 
comunicación e describe as relacións tpicas característcas do país da lingua 
inglesa

 1.1 -  Identicar a idea principal da mensaxe
 1.2 -  Identicar os puntos de iista e as acttudes da persoa falante
 1.3 -  Tomar conciencia da importancia de comprender globalmente unha 

mensaxe, mesmo sin entender todos os seus elementos.
 2.1 -  Identicar o contdo e importancia de notcias
 2.2 -  Realizar traduccións de textos complexos utlizando material de apoio
 2.3 -  Expresar relacións temporais




 CA4.2 - Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e 
cohesión e solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada.

CA4.5 - Aplicironse as fórmulas establecidas e o iocabulario especíico na 
formalización de documentos.

  CA5.4 - Identicironse os aspectos socioprofesionais propios do sector en calquera 
tpo de texto.
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6.a) Procedemento para deinir as actiidades de recuperación 

As actiidades programadas para este terceiro trimestre nunca poderin ir en prexuízo do alumnado e seriiri exclusiiamente para subir nota. 

A nota inal seri a media das dúas primeiras aialiacións. Porén, sendo o inglés unha materia de aialiación contnua, ialorarase miis a nota da segunda aialiación que a da terceira, na
seguinte proporcións

1º trimestres 40%
2º trimestres 60%

Neste terceiro trimestre poderase subir a nota resultante desa media das dúas primeiras aialiacións até 2 puntos. A cualiicación icari do seguinte xeitos

–o alumnado no entrega as tarefass 0 puntos
–o alumnado entrega as tarefas parcialmente e non segue as normas de eniío e presentacións 0,5 puntos
–o alumnado entrega todas as tarefas pero con fallos e sen seguir as normas de presentación e eniíos 1 punto
–o alumnado entrega todas as tarefas pero con fallos aínda que segue as normas de presentación e entregas 1,5 puntos
–o alumnado entrega todas as tarefas sen erros e seguindo as normas de presentación e eniíos 2 puntos.

O alumnado  que non acadari unha aialiación positia teri a posibilidade de subir a súa nota en ata dou puntos coas tarefas realizadas de forma telemitca e si, aínda, a aialiación non
é positia ou ben se realizari unha proba cos mínimos esixibles ou se realizari un traballo.
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6.b) Procedemento para deinir a proba de aialiación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito i aialiación contnua

O alumnado  que non acadari unha aialiación positia teri a posibilidade de subir a súa nota en ata dou puntos coas tarefas realizadas de forma telemitca e si aínda a aialiación non 
é positia ou ben se realizari unha proba cos mínimos esixibles ou se realizari un traballo.

        8. Medidas de atención á diversidade

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

Corrixiuse de maneira indiiidualizada todo o producido polo alumnado. Os alumnos que non superaron algunha proba a repetron dando como resultado que 
inalmente todos os que acudían de forma regular  acadaron unha aialiación positia.
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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 

CSADG01 Administración e finanzas 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0649 Ofimática e procesos da información 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario presencial 1º CS AF 

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 Unidade didáctica 

6 Base de datos 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4- Utiliza sistemas de xestión de bases de datos adaptadas ás 
necesidades que se presenten no tratamento da información admi-
nistrativa, aplicando as opcións avanzadas 

 CA4.1 Ordenáronse e clasificáronse os datos das bases de datos para 
presentar a información. 

 CA4.2 Realizáronse consultas de bases de datos con criterios preci-
sos 

 CA4.3 Realizáronse informes de base de datos con criterios precisos 
 CA4.4 Realizáronse formularios con criterios precisos 

Non 
 

Non 
 

Non 
Non 

 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
Si 

PE.1- Base de datos con funcións básicas 
 

PE.2-    Base    de     datos   con  consultas                         
 

PE.3-    Base   de   datos    con    informes 
PE:4   Base  de   datos  con   formularios 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

7 Presentacións 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4- Elabora presentacións  multimedia de documentos e informes 
utilizando aplicacións específicas 

 CA4.2 Inseríronse obxectos(táboas ,gráficos,......arquivos de son e 
vídeo) 

si si PE.1 Proba práctica sobre a creación e deseño 
de presentacións  

 CA4.4. Animáronse os obxectos segundo  o obxectivo da presenta-
ción 

si si PE.2Pobra práctica sobre a creación e deseño 
de presentacións 
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1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

8  Imaxe dixital 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2- Xestiona integramente a información proveniente de diversas 
aplicacións, así como ficheiros audiovisuais, utilizando programas e 
periféricos específicos. 

 Non se vai a impartir esa materia si non Non se vai a impartir esta materia 

 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

9 Internet 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1- Xestiona os sistemas de arquivos buscando e seleccionando 
con medios convencionais e informáticos a información necesaria 

 Non se vai a impartir esta unidade, está implícita noutras unidades 
para facer as actividades 

non non Non se vai a impartir esta materia 
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1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

10 Correo e axenda electrónica 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3- Xestiona o correo e a axenda electrónica utilizando aplicacións 
específicas 

 CA3.1 Utilizouse a aplicación de correo electrónico non si PA.1  Suposto práctico sobre a xestión do 
correo electrónico 

 

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

Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación. 
Controlouse  a velocidade  e a precisión de textos coa axuda dun programa informático . 
Confeccionáronse  patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación. 
Integráronse obxectos, gráficos, táboas, hiperligazóns, etc. 
Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. 
Deseñáronse e elaboráronse documentos coa folla de cálculo. 
Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións. 
Obtivéronse gráficos para a análise da información. 
Utilizouse a folla de cálculo como base de datos(formularios, creación de listas, filtraxe,  e protección e ordenación de datos). 
Os criterios de cualificación serán a nota media entre a primeira e segunda avaliación  a que se lle sumará o traballo desenvolvido na terceira avaliación mediante traballos  ata 2 puntos. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Operatoria de teclado 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  RA1 – Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técni-
cas mecanográficas. 

 Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as 
teclas de signos e puntuación 

Diario de clase onde se comproba a correcta 
coordinación ao mecanografiar textos 

 Controlouse a velocidade(mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha 
falta por minuto), coa axuda dun programa informático 

Proba de control de velocidade 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Tratamento de textos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA3 – Elabora documentos de textos, utilizando as opcións avanzadas dun 
procesador de texto. 

 Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, 
incluíndo utilidades de combinación. 

Proba escrita de funcións avanzadas do 
procesador de textos 

 Integráronse  obxectos, gráficos, táboas. Hiperligazóns, etc. Pobra escrita con insercción de obxectos, 
táboas etc. 

 Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. Pobra escrita sobre as funcionalidasdes  
básicas  dun procesador de textos. 
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Nº Unidade didáctica 

5 Folla de cálculo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 – Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no 
tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. 

 Deseñáronse e elaboráronse documentos coa folla de cálculo Proba escrita dunha folla de cálculo con 
funcións sinxelas 

 Creáronse e aniñáronse fórmulas e funcións Proba escrita dunha folla de cálculo con 
fórmulas e funcións sinxelas 

 Obtivéronse gráficos para a análise da información Proba escrita dunha folla de cálculo con 
funcións avanzadas 

 Utilizouse a folla de cálculo como base de datos (formularios, filtraxe, e pro-
tección e  ordenación de datos). 

Proba escrita dunha folla de cálculo con 
funcións avanzadas. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumno que  non supere o módulo en convocatoria ordinaria, presentarase á convocatoria extraordinaria.  
 
Actividades a realizar de forma autónoma: Deberá presentar resoltas as actividades desenvolvidas pola profesora na clase que serven de apoio á unidade correspondente , así como todos os casos prácticos que serven de reforzo. 
A entrega de estes exercicios non supón que non deban presentarse á proba de nivel, que deberán acreditala cunha nota non inferior a   5.  
 
Os alumnos que non aproben algunha das avaliacións  terán a posibilidade de recuperalas mediante a realización de actividades de repaso (dada a excepcionalidade deste ano) que pidan os alumnos en esta circunstancia. Ao final 
do  curso, os alumnos con materia pendente de recuperación terán a oportunidade de unha recuperación final, que incluirá as partes non superadas. A proba terá en conta os contidos que o profesor determine en cada caso, 
tendo en conta cal foi a traxectoria do alumno ao longo do curso. Se se considera necesario, o profesor exporá a realización de traballos que poidan axudar no proceso de recuperación. 
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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 temos  ningún alumno/a con perda da avaliación, de todas formas os alumnos/as que superen o límite máximo de faltas segundo o establecido no decreto 114/2010 de 1 de xullo, perderán o dereito á aplicación dos criterios 
xerais de avaliación e deberán presentarse a un único exame en xuño  que consistirá por unha parte dunha proba práctica de mecanografía dun texto ò tacto coas mans e o corpo na postura axeitada, cunha velicidade de 200 ppm 
e un máximo do 3% de erros; e por outra de unha proba práctica dos contidos vistos no curso. 
 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 
Proporanse actividades de reforzo, repaso e afondamento segundo as necesidades de cada alumno/a e adaptarase o ritmo de exposición de novos conceptos. Utilizaranse metodoloxías diversas e adaptadas a realidade e o entor-
no no que viven o alumnos/as para que lles sexa máis fácil asimilalos. 
A atención específica a este alumnado en por finalidade que estes alumnos poidan alcanzar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos mínimos establecidos. 
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctcaa
1.1 Identfcación da unidade didáctca

Nº Unidade didáctca

3 Os tributos que gravan a actividade empresarial. O IVE

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

 RA3 -  Xestiona a información sobre tributos que afectan ou gravan a 
actividade comercial da empresa, para o que selecciona e aplica a 
normativa mercantil e fiscal.

 A1 - O marco fscal da actiidade empresarial
 CA3.1 - Identfcouse a normatia fscal básica.
 CA3.2 - Clasifcáronse os tributos e identfcáronse as súas 

característcas básicas.
 CA3.3 - Identfcáronse os elementos tributarios.
 CA3.4 - Clasifcáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre 

os directos e os indirectos.
 CA3.5 - Identfcáronse as principais fguras impositias da actiidade

empresarial.
 CA3.6 - Identfcáronse as normas mercants e fscais básicas 

aplicables ás operacións de compraienda.
 A2 - O IVE
 CA3.7 - Distnguíronse e recoñecéronse as operacións suxeitas, 

exentas e non suxeitas a IVE.
 CA3.8 - Diferenciáronse os réximes especiais do IVE.
 CA3.9 - Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así 

como os libros rexistros (ioluntarios e obrigatorios) para as 
empresas.

 CA3.10 - Calculáronse as cotas liquidables do imposto e elaborouse a
documentación correspondente á súa declaración-liquidación.

 CA3.11 - Recoñeceuse a normatia sobre a conseriación de 
documentos e información.

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

No

No
No

No

No
No
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Nº Unidade didáctca

4 O contrato de compravenda e a actividade comercial. Documentación administrativa da compraventa

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

 RA4 -  Elabora e organiza a documentación administratia das 
operacións de compraienda, en relación coas transaccións 
comerciais da empresa.

 A1 - O contrato de compraienda
 CA4.1 - Determináronse os elementos do contrato mercantl de 

compraienda.
 A2 - Documentos relacionados coa compraienda
 CA4.2 - Establecéronse os fuxos de documentación administratia 

relacionados coa compra e a ienda.
 CA4.3 - Identfcáronse e cubríronse os documentos relatios á 

compra e a ienta na empresa, precisando os requisitos formais que 
deban reunir.

 CA4.4 - Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de 
mercancías, así como a documentación administratia asociada.

 CA4.6 - Identfcáronse os parámetros e a información que deben ser
rexistrados nas operacións de compraienda.

 CA4.7 - Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección 
e saliagarda da información, así como criterios de calidade no 
proceso administratio.

 CA4.8 - Xestonouse a documentación manifestando rigor e 
precisión.

 CA4.9 - Utlizáronse aplicacións informátcas específcas.
 A3 - A factura
 CA4.2 - Establecéronse os fuxos de documentación administratia 

relacionados coa compra e a ienda.
 CA4.3 - Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e a 

venta na empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir.
 CA4.4 - Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de 

mercancías, así como a documentación administrativa asociada.

 CA4.5 - Verifcouse que a documentación comercial recibida e 
emitda cumpra a lexislación e os procedementos internos dunaa 
empresa.

 CA4.6 - Identfcáronse os parámetros e a información que deben ser
rexistrados nas operacións de compraienda.

 CA4.7 - Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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e saliagarda da información, así como criterios de calidade no 
proceso administratio.

 CA4.8 - Xestonouse a documentación manifestando rigor e 
precisión.

 CA4.9 - Utlizáronse aplicacións informátcas específcas.

Sí

Sí

Sí

No

            No

            No

Nº Unidade didáctca

6 Contabilización das operacións de compraventa

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

 RA6 -  Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade 
comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e
os principios e as normas do PXC-PEME.

 A1 - Contabilización das operacións de compras e pagamentos
 CA6.4 - Contabilizáronse as operacións relatias á liquidación de IVE.
 CA6.10 - Xestonouse a documentación manifestando rigor e 

precisión.
 A2 - Contabilización das operacións de iendas e cobramentos
 CA6.4 - Contabilizáronse as operacións relatias á liquidación de IVE.
 CA6.10 - Xestonouse a documentación manifestando rigor e 

precisión.
 A3 - Xestón de almacéns
 CA6.1 - Identfcáronse e codifcáronse as contas que interieñen nas 

operacións relacionadas coa actiidade comercial conforme o PXC-
PEME.

 CA6.2 - Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-
PEME.

 CA6.10 - Xestonouse a documentación manifestando rigor e 
precisión.

 A4 - Contabilización das operacións de fin de exercicio 

 CA6.4 - Contabilizáronse as operacións relatias á liquidación de IVE.
 CA6.7 - Preparouse a información económica salientable para 

elaborar a memoria para un exercicio económico concreto.
 CA6.8 - Utlizáronse aplicacións informátcas específcas.
 CA6.9 - Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo 

establecido para saliagardar os datos rexistrados.

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

No
No

No

No

No
No

No

No
No

No
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CA6.10 - Xestonouse a documentación manifestando rigor e 
precisión.

Nº Unidade didáctca

7 Xestión e control de tesouraría

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, nona

Desenvolveras
e neste curso

(si, nona

Instrumento de avaliación

 RA7 -  Efectúa a xestión e o control da tesouraría utilizando aplicacións 
informáticas.

 A1 - Libros de rexistro de tesouraría
 CA7.1 - Establecéronse a función e os métodos do control da 

tesouraría na empresa.
 CA7.2 - Cubríronse os libros e rexistros de tesouraría.
 CA7.3 - Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e 

cadramento da caixa e detectáronse as desiiacións.
 CA7.4 - Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de 

rexistro do banco.
 CA7.5 - Describíronse as utlidades dun calendario de iencementos 

en termos de preiisión fnanceira.
 CA7.6 - Relacionouse o seriizo de tesouraría e o resto de 

departamentos con empresas e entdades externas.
 CA7.7 - Valorouse a utlización de medios en liña, administración 

electrónica e outros substtutios da presentación fsica dos 
documentos.

 CA7.8 - Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de 
responsabilidade, seguridade e confdencialidade da información.

 CA7.10 - Identfcouse o procedemento para a presentación de 
documentos de cobramento e pagamento ante as administracións 
públicas.

 A2 - Operacións de cobramento e pagamento coas administracións 
públicas

 CA7.1 - Establecéronse a función e os métodos do control da 
tesouraría na empresa.

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

No

No
No

No

No
No

No
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 CA7.4 - Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de 
rexistro do banco.

 CA7.6 - Relacionouse o seriizo de tesouraría e o resto de 
departamentos con empresas e entdades externas.

 CA7.8 - Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de 
responsabilidade, seguridade e confdencialidade da información.

 CA7.10 - Identfcouse o procedemento para a presentación de 
documentos de cobramento e pagamento ante as administracións 
públicas.



Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

 A3 - O presuposto de tesourería
 CA7.1 - Establecéronse a función e os métodos do control da tesou-

raría na empresa.
 CA7.4 - Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de 

rexistro do banco.
 CA7.9 - Utlizouse a folla de cálculo e outras ferramentas informát-

cas para a xestón de tesouraría.

Sí
Sí

Sí
Sí

No
No

No
No

5. Mínimos exixibles para alcaniar a avaliación positva e os criterios de cualifcación

 Mínimos exixibles que se corresponden coa materia impartda de forma presencial na primeira e segunda avaliación:
- CA1.2. Diferenciouse entre iniestmento e fnanciamento, entre iniestmento e gasto, entre gasto e pagamento, e entre ingreso e cobramento.
- CA1.4. Defníronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial.
- CA1.5. Identfcáronse as masas patrimoniais que integran o actio, o pasiio esixible e o patrimonio neto.
- CA1.6. Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio fnanceiro, e ambos coas fases do ciclo económico da actiidade empresarial.
- CA1.7. Clasifcouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas patrimoniais.
- CA2.1. Distnguíronse as fases do ciclo contable completo adaptándoas á lexislación española.
- CA2.2. Defniuse o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e feitos económicos da empresa.
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- CA2.3. Determináronse as característcas máis importantes do método de contabilización por partda dobre.
- CA2.4. Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modifcacións do ialor dos elementos patrimoniais.
- CA2.5. Defniuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as contas de ingresos e os gastos.
- CA2.6. Recoñeceuse o PXC como instrumento de aarmonización contable.
- CA2.7. Relacionáronse as partes do PXC e diferenciáronse as obrigatorias das non obrigatorias.
- CA2.8. Codifcouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC, identfcando a súa función na asociación e a desagregación da información contable.
- CA2.9. Identfcáronse as contas anuais que establece o PXC e determinouse a súa función.
- CA4.8. Xestonouse a documentación manifestando rigor e precisión.
- CA5.1. Diferenciáronse os fuxos de entrada e saída de tesouraría, ialorando os procedementos de autorización de pagamentos e xestón dos cobramentos.
- CA5.2. Identfcáronse os medios de pagamento e cobramento aabituais na empresa, así como os seus documentos xustfcatios, tendo en conta a diferenza entre pagamento ao contado e aprazado.
- CA5.3. Comparáronse as formas de fnanciamento comercial máis usuais.
- CA5.4. Aplicáronse as leis fnanceiras de capitalización simple ou composta en función do tpo de operacións.
- CA5.5. Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de desconto.
- CA5.6. Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e seriizos bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o desconto comercial.
- CA6.1. Identfcáronse e codifcáronse as contas que interieñen nas operacións relacionadas coa actiidade comercial conforme o PXC-PEME.
- CA6.2. Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME.
- CA6.3. Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables máis aabituais do proceso comercial.
- CA6.5. Rexistráronse os feitos contables preiios ao pecaamento do exercicio económico.
- CA6.6. Calculouse o resultado contable e o balance de situación fnal.

Criterios de cualifcación:
Os alumnos con avaliacións suspensas  que desexen acadar una avaliación positva, precisan da entrega correcta  do, 100 % do total de tarefas propostas na segunda entrega das mesma, xa que unaa iez que as entreguen por 
primeira iez se lles eniiarán as solucións para que poidan rectfcar os exercicios que non estieran correctamente resoltos. A nota de recuperación obtda de esta maneira será de 5. Os alumnos que non entreguen as tarefas 
correctamente resoltas terán que facer unaa proba escrita on line, a traiés da aula iirtual, se non se puidera facer de forma presencial.
Tarefas propostas sobre a materia non impartda presencialmente: para os alumnos/as que as entreguen en plazo,  suporá un incremento na nota fnal, de ata 2 puntos sobre  a nota media das aialiacións anteriores, de esta 
maneira: 

 Aos alumnos que entreguen o 100 % das tarefas se lles subirá 2 puntos.
 Aos alumnos que entreguen o 70 % das tarefas se lles subirá 1 punto.
 Non se califcará n de maneira positia as entregas de menos do 70 % das tarefas propostas.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de aialiación imprescindibles (por cada unidade didáctca)

Nº Unidade didáctca

5 Xestón de cobramentos epagamentos 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA5 -  Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos analizando a 
documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa.

 A1 - Cobramentos e pagamentos ao contado
 CA5.1 - Diferenciáronse os fuxos de entrada e saída de tesouraría, ialorando 

os procedementos de autorización de pagamentos e xestón dos cobramentos.
 CA5.2 - Identfcáronse os medios de pagamento e cobramento aabituais na 

empresa, así como os seus documentos xustfcatios, tendo en conta a 
diferenza entre pagamento ao contado e aprazado.

 A2 - O peracións fnanceiras de capitalización e desconto
 CA5.4 - Aplicáronse as leis fnanceiras de capitalización simple ou composta en 

función do tpo de operacións.
 A3 - Medios de cobramento e pagamento aplazados
 CA5.2 - Identfcáronse os medios de pagamento e cobramento aabituais na 

empresa, así como os seus documentos xustfcatios, tendo en conta a 
diferenza entre pagamento ao contado e aprazado.

 CA5.3 - Comparáronse as formas de fnanciamento comercial máis usuais.
 CA5.5 - Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de 

desconto.
 CA5.6 - Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e 

seriizos bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o desconto 
comercial.

Proba Escrita

Nº Unidade didáctca
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1 A actiidade empresarial, o patrimonio e a función comercial 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA1 -  Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade 
empresarial.

 A1 - A actiidade empresarial
 CA1.1 - Identfcáronse as fases do ciclo económico da actiidade empresarial.
 CA1.2 - Diferenciouse entre iniestmento e fnanciamento, entre iniestmento 

e gasto, entre gasto e pagamento, e entre ingreso e cobramento.
 CA1.3 - Distnguíronse os sectores económicos baseándose na tpoloxía de 

actiidades que se deseniolien neles.
 A2 - O patrimonio empresarial
 CA1.4 - Defníronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa 

patrimonial.
 CA1.5 - Identfcáronse as masas patrimoniais que integran o actio, o pasiio 

esixible e o patrimonio neto.
 CA1.6 - Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio 

fnanceiro, e ambos coas fases do ciclo económico da actiidade empresarial.
 CA1.7 - Clasifcouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas 

patrimoniais.

Proba Escrita

Nº Unidade didáctca

2 A contabilidade 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA2 -  Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o PXC-
PEME e a metodoloxía contable.

 A1 - As contas e a partda doble
 CA2.1 - Distnguíronse as fases do ciclo contable completo adaptándoas á 

lexislación española.
 CA2.2 - Defniuse o concepto de conta como instrumento para representar os 

elementos patrimoniais e feitos económicos da empresa.
 CA2.3 - Determináronse as característcas máis importantes do método de 

contabilización por partda dobre.
 CA2.4 - Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de 

rexistro das modifcacións do ialor dos elementos patrimoniais.
 CA2.5 - Defniuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as contas

Táboa de obseriacións das tarefas realizadas
na clase
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de ingresos e os gastos.
 A2 - O PXC e a armonización contable.
 CA2.6 - Recoñeceuse o PXC como instrumento de aarmonización contable.
 CA2.7 - Relacionáronse as partes do PXC e diferenciáronse as obrigatorias das 

non obrigatorias.
 CA2.8 - Codifcouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos 

criterios do PXC, identfcando a súa función na asociación e a desagregación 
da información contable.

 CA2.9 - Identfcáronse as contas anuais que establece o PXC e determinouse a 
súa función.

Nº Unidade didáctca

6 Contabilización das operacións de compraienda 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendiiaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

x  RA6 -  Rexistra os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e dentro 
dun ciclo económico, aplicando a metodoloxía contable e os principios e as normas do 
PXC-PEME.

A1 - Contabilización das operacións de compras e pagamentos
 CA6.1 - Identfcáronse e codifcáronse as contas que interieñen nas opera-

cións relacionadas coa actiidade comercial conforme o PXC-PEME.
 CA6.2 - Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME.
 CA6.3 - Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables máis aa-

bituais do proceso comercial.
A2 - Contabilización das operacións de iendas e cobramentos

 CA6.1 - Identfcáronse e codifcáronse as contas que interieñen nas opera-
cións relacionadas coa actiidade comercial conforme o PXC-PEME.

 CA6.2 - Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME.
 CA6.3 - Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables máis aa-

bituais do proceso comercial.
A4 - Contabilización das operacións de fn de exercicio

 CA6.5 - Rexistráronse os feitos contables preiios ao pecaamento do exercicio 
económico.

 CA6.6 - Calculouse o resultado contable e o balance de situación fnal.

Táboa de obseriacións das tarefas realizadas
na clase
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Se lles proporciona aos alumnos/as boletns de exercicios referentes á materia impartda na 1ª e 2ª aialiación que deberán resolier, as dúbidas que se lles plantexen poden resolielas a traiés de consultas por medio de correo 
electrónico ou grupo de wasap que temos creado para estes fns. Unaa iez entregados os boletns de exercicios a traiés da aula iirtual, eniíaselles as solucións dos exercicios e deberán correxir os fallos que teñan e iolier a 
eniialos coa resolución correcta.

6.b) Procedemento para defnir a proba de aialiación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á aialiación contnua

O alumnado con perda de aialiación contnua, fará unaa Proba Escrita na que se exixen os Criterios mínimos de aialiación expresados nesta adaptación da programación. De non poder facerse de maneira presencial, farase on line
a traiés da aula iirtual.

8. Medidas de atención á diversidade

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

Para o alumnado que non responde globalmente aos obxectios programados  ofrécese atención e información a traiés dos foros da aula iirtual,  da mensaxería priiada,  atención telefónica  oral  e escrita directa e priiada.
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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 

15026698 Administración e finanzas 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0648 Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-Ordinario Presencial  A  

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

Nome e apelidos 

Paula González Castiñeiras 

 

 

 

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 

4 A ética e a empresa 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA 1 Caracteriza a empresa  como unha co-
munidade de persoas, distinguindo as impli-
cacións éticas do seu comportamento con 
respecto aos implicados nesta 

▪ CA 1.1 Determináronse as actividades reali-
zadas na empresa, as persoas implicadas e as 
súas responsabilidades nelas 

Non Si Lista de cotexo 

▪  
▪ CA 1.2 Identificáronse claramente as varia-

bles éticas e culturais das organizacións 

Non Si Lista de cotexo 

▪  
▪ CA 1.3 Avaliáronse as implicacións entre 

competitividade empresarial e comporta-
mento ético 

Non Si Lista de cotexo 

▪  
▪ CA 1.4 Definíronse estilos éticos de adapta-

ción aos cambios empresariais, á globaliza-
ción e á cultura social presente 

Non Si Lista de cotexo 

▪  
▪ CA 1.5 Seleccionáronse indicadores para o 

diagnóstico das relacións das empresas e os 
interesados (“stkeholders”) 

Non Si Lista de cotexo 
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▪  
▪ CA 1.6 Determináronse elementos de mellora 

das comunicacións das organizacións exter-
nas e internas que promova a transparencia, 
a cooperación e a confianza 

Non Si Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

5 A responsabilidade social corporativa 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA 2 contrasta a aplicación dos principios de 
responsabilidade social corporativa nas polí-
ticas de desenvolvemento dos recursos hu-
manos das empresas, valorando a súa ade-
cuación ás boas prácticas validadas interna-
cionalmente 

▪ CA 2.1 Definiuse o concepto de responsabili-
dade social corporativa (RSC) 

Non Si Lista de cotexo 

▪  
▪ CA 2.2 Analizáronse as políticas de recursos 

humanos canto a motivación, mellora conti-
nua, promoción e recompensa, entre outros 
factores 

Non Si Lista de cotexo 

▪  
▪ CA 2.3 Analizáronse as recomendacións e a 

normativa europea e española de organiza-
cións intergobernamentais con respecto á 
RSC e ao desenvolvemento dos recursos hu-
manos 

Non Si Lista de cotexo 
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▪  
▪ CA 2.4 Describíronse as boas prácticas e ini-

ciativas canto a códigos de conducta relacio-
nados cos dereitos dos traballadores e das 
traballadoras 

Non Si Lista de cotexo 

▪  
▪ CA 2.5 Programáronse puntos de control para 

o contraste do cumprimento das políticas de 
RSC e códigos de conducta na xestión de re-
cursos humanos 

Non Si Lista de cotexo 

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

UD1: O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

-Áreas en que se organiza unha empresa. 

-A organización das empresas.  

-A organización formal e informal. 

-As funcións do departamento de RRHH. 

-A comunicación na empresa: elementos, tipos de comunicacións. 

-O control do RRHH: métodos. 

-A protección de datos de carácter persoal. 

UD2: A SELECCIÓN DE PERSOAL 

-Aplanificación dos RRHH: detección das necesidades de persoal. 

-Descripción do posto de traballo e perfil profesional. 

-Fases de proceso de selección. 

-Organismos e empresas adicados a selección de RRHH 

-Elaboración da oferta de emprego. 

-Métodos e instrumentos empregados na selección de persoal: a entrevista 

UD3: A FORMACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS HUMANOS 

-Detección das necesidades de formación e os seus recursos. 

-Describir fases, métodos e instrumentos dos procesos de formación. 

-A valoración dos postos de traballo 

-Sistemas de promoción e incentivos. 

-Rexistro da formación e da promoción dos traballadores. 
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Para obter a cualificación final de curso será preciso obter unha cualificación superior ao 50% nos criterios de avaliación traballados ata o 13-03-2020. (ver anexo) 
O peso das unidades 5 e metade da 4 supón un 30% do total do módulo. Aínda que o carácter destes contidos e non avaliable avanzarase materia.  
 
O xeito para calcular a cualificación final será a nota de cada unidade polo peso outorgado a esta do seguinte modo: 
Unidade 1: Nota * 20% 
Unidade 2: Nota * 20% 
Unidade 3: Nota * 20% 
Unidade 4: Nota * 10% 
 
Como vemos con este criterio aquel alumno que acade un 70% sobre o 100% levaria un 7 de nota. Esto debe reaxustarse convertendose o 70% na nota máxima, é dicir un 10. 
 
Ademais como no terceiro trimestre avanzamos materia e esta ten un peso asignado do 30%, isto teremolo en conta para poder no seu caso subir nota. 
 
Polo tanto aquel alumno que antes do 13/03/2020 ten un 50% (sobre 70%) tería unha nota final de 7,14. Esta nota podería ser mellorada se o alumno fai entrega das tarefas propostas que se valorarán conforme ao anexo.   
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 O departamento de recursos humanos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA3 Coordina os fluxos de información do departamento de recursos humanos 
a través da organización, aplicando habilidades persoais e sociais en procesos 
de xestión de recursos humanos 

▪ CA3.1 - Describíronse as funcións que cumpra desenvolver na área da 
empresa que se encarga da xestión de recursos humanos. 

Lista de cotexo  

X  ▪  ▪ CA3.2 - Caracterizáronse habilidades de comunicación efectiva nos 
papeis laborais. 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA3.3 - Establecéronse as canles de comunicación interna entre os 
departamentos da empresa, así como entre o persoal e os departamen-
tos. 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA3.4 - Analizouse a información que proporcionan os sistemas de 
control de persoal para a mellora da xestión da empresa. 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA3.6 - Estableceuse o xeito de organizar e conservar a documentación 
do departamento de recursos humanos en soporte convencional e in-
formático. 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA3.8 - Valorouse a importancia da aplicación de criterios de segurida-
de, confidencialidade, integridade e accesibilidade na tramitación da in-
formación derivada da administración de recursos humanos. 

Lista de cotexo 
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Nº Unidade didáctica 

2 A selección de persoal 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA4 Aplica os procedementos administrativos relativos á selección de recursos 
humanos, elixindo os métodos e os instrumentos máis adecuados á política de 
cada organización 

▪ CA4.1 - Identificáronse os organismos e as empresas salientables no 
mercado laboral dedicados á selección e a formación de recursos hu-
manos. 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA4.2 - Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de selección 
de persoal e as súas características fundamentais. 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA4.3 - Identificouse a información que se xera en cada fase dun pro-
ceso de selección de persoal. 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA4.4 - Valorouse a importancia do recoñecemento do concepto de 
perfil do posto de traballo para seleccionar os currículos 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA4.6 - Elaborouse a documentación necesaria para levar a cabo o 
proceso de selección. 

Lista de cotexo 

X  ▪  ▪ CA4.8 - Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación 
salientable do proceso de selección. 

Lista de cotexo 

 

Nº Unidade didáctica 

3 A formación e promoción de persoal 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 X ▪ RA5 Xestiona os procedementos administrativos relativos á formación, á 
promoción e o desenvolvemento de recursos humanos, designando os méto-
dos e os instrumentos mais adecuados. 

CA5.1 - Planificáronse as fases dos procesos de formación e promoción de 
persoal. 

▪  

Lista de cotexo 

 X ▪  ▪ CA5.2 - Establecéronse as características dos métodos e os instrumen-
tos dos procesos de formación. 

Lista de cotexo 

 X ▪  ▪ CA5.3 - Identificouse a información que se xera en cada fase dos pro-
cesos de formación e promoción de persoal. 

Lista de cotexo 

 X ▪  ▪ CA5.4 - Elaborouse a documentación necesaria para efectuar os proce-
sos de formación e promoción de persoal. 

Lista de cotexo 

 X ▪  ▪ CA5.5 - Establecéronse os métodos de valoración do traballo e de 
incentivos. 

Lista de cotexo 

 X ▪  ▪ CA5.6 - Reuniuse información sobre as necesidades formativas da 
empresa. 

Lista de cotexo 

 X ▪  ▪ CA5.7 - Detectáronse as necesidades de recursos materiais e humanos 
no proceso de formación. 

Lista de cotexo 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Criterios de avaliación: 
Aqueles alumnos que teñan criterios de avaliación non superados durante a primeira e/ou segunda avaliación recuperaranos durante o terceiro trimestre. Estes crite-
rios son os que están relacionados na programación inicial de curso con cada unha das unidades didácticas. 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Para recuperar a materia pendente proporanse actividades prácticas e preguntas tipo test ou verdadeiro falso.  
 
Como podemos observar na programación inicial de curso cada unidade didáctica ten o seguinte peso na cualificación global: 
UD 1→ 20% 
UD 2→ 20% 
UD 3→ 20% 
UD 4→ 20% 
UD 5→ 20% 
 
Observamos nesta relación que as unidades traballadas ata o 13-03-2020 teñen un peso na nota global do 70%. 
Como as unidades 5 e parte da 4, que supoñen un 30% da nota global, non van ser avaliables temos que axustar a nota do resto de unidades didácticas convertén-
dose o 70% na nota máxima.   
Os alumnos que acaden un 70% terán un 10. Aplicaremos esta regra de tres para calcular a nota de cada alumno.  
Isto facemolo por cada criterio de avaliación definido na programación co seu correspondente peso dentro da unidade.  
 

Polo tanto xa sabemos cal será a materia que entra nas actividades de recuperación. Para proceder coas probas de recuperación propoñemos parte práctica e parte teórica. Os contidos son os que están defi-
nidos para as unidades 1, 2, 3 e a primeira parte da 4. 

 

Serán recuperables os criterios traballados antes do 13-03-2020. Para isto proporanse actividades en classroom de tipo teórico e práctico 

Os criterios de cualificación están definidos na rúbrica do anexo. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Esta proba divides en parte practica e parte teórica.  

Os contidos que se terán en conta para a realización desta proba serán aqueles que están incluídos nas unidades didácticas 1, 2, 3 e primeira parte da 4.  

A proba será de mínimos e contará cunha parte práctica e outra teórica. O peso de ceda criterio de avaliación está na programación de principio de cur-
so se ben tal como se indica neste documento estes pesos están recalculados (punto 5) 
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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 

Detección dos coñecementos previos do alumnado antes de abordar novos contidos.  
-Emprego de distintos tipos de materiais (auditivos, escritos, visuais, audiovisuais) para responder a todos os estilos de aprendizaxe.  
-Achega de material complementario sobre os contidos nos que apareza maior dificultade.  
-Abordaxe dun mesmo contido dende diferentes puntos de vista e con actividades diversas, variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se empregan.  
-Desenvolver distintas modalidades de grupos de traballo (amplos, reducidos, por parellas ou individualmente e alternando as persoas integrantes dos equipos) co 
obxectivo de posibilitar a axuda mutua e a valoración de habilidades complementarias.  
-Atención individualizada do alumnado para tratar aqueles aspectos que presenten maior dificultade.  
-Utilización de reforzos verbais positivos para mellorar a valoración das propias capacidades.  
-Promoción do traballo cooperativo, que facilitará o intercambio de coñecementos, intereses e experiencias.  
-Dependendo das necesidades educativas especiais, debidamente documentadas, tomaranse as medidas que se precisen para a realización dos exames ou dos tra-
ballos (adaptación do tempo, dos materiais).  

-Adaptación no proceso de ensino-aprendizaxe aos ritmos e tempos individuais.  
 

 

 

 

 

 



Rubrica para os criterios de avaliación que serán avaliados con táboas de observación. 

 

 20 15 10 5 0 

Atención.  
Presta atención pregunta as dúbidas 
para seguir os exercicios a solucionar 
e entregar. 

comunícase 
facendo uso 
das seis 
sesións de 
clase 

comunícase pero 
fai un uso da 
metade do tempo 
asignado  

Comunicase 
menos da 
metade das 
horas de clase 
asignada  

Non ten 
comunicación e 
entrega tarefas a 
medio facer 

Non se 
comunicou e 
non entrega 
nada 

Instrucións. 
Entrega en pdf en data. Nome do pdf 
exercicio.apelido1.apelido2 
Asunto no correo electrónico: título do 
traballo. A mensaxe deberá conter un 
saúdo, corpo e despedida formais.  

Segue as 
instrución do 
profesor  

Cumpre case 
todas as 
instrucións do 
profesor 

Segue o 50% 
das instrucións 
do profesor 

Case non cumpre 
ningunha 
instrución  

Non cumpre 
ningunha 
instrución. 

Resolución de problemas.  
Resolve os exercicios propostos  

É capaz de 
resolver os 
problemas 
propostos 

Case sempre é 
capaz de resolver 
os problemas 
propostos 

Presenta 
algunha 
dificultade 
para resolver 
os exercicios 
propostos 

Presenta serias 
dificultades para 
resolver os 
problemas 

Nunca é capaz 
de resolver os 
exercicios 

Presentación. A forma de presentar os 
exercicios debe respetar unha orde e 
un enmaquetado coidado. A simple 
vista débese coñecer de qué traballo 
se trata.  

A 
presentación 
dos 
exercicios e 
clara e 
ordenada e 
presenta 
unha estética 
coidada.   

A presentación 
dos exercicios e 
correcta pero a 
estética non é 
axeitada 

A presentación 
dos exercicios 
non é clara. 
Hai 
inconexións 

A presentación 
non é a que se 
pide. A exposición 
non e clara e 
esteticamente non 
e coidada. 

A presentación 
non 
corresponde co 
traballo 
requerido.  
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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 

15026698 Administración e finanzas 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-Ordinario Presencial  A  

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

Nome e apelidos 

Paula González Castiñeiras 

 

 

 

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 

4 Os contratos no mundo empresarial 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA4 cobre os modelos de contratación privados máis habituais no 
ámbito empresarial ou documentos de fe pública, aplicando a nor-
mativa e os medios informáticos dispoñibles para a súa presentación 
e a súa sinatura 

CA4.1 - Describiuse o concepto de contrato e a capacidade para 
contratar segundo a normativa española. 

Non 

 

Si  Lista de cotexo 

 CA4.2 - Identificáronse as modalidades de contratación e as súas 
características. 

Non Si Lista de cotexo 

 CA4.3 - Identificáronse as normas relacionadas cos tipos de 
contratos do ámbito empresarial. 

Non si Lista de cotexo 

 CA4.4 - Compilouse e cotexouse a información e a documenta-
ción necesarias para a formalización de cada contrato, con-
sonte as instrucións recibidas. 

Non Si Lista de cotexo 

 CA4.5 - Cubríronse os modelos normalizados utilizando aplica-
cións informáticas, de acordo coa información compilada e as 
instrucións recibidas. 

Non Si Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

5 A relación Administración-empresa 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA5 Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en 
relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexisla-
ción e as directrices definidas 

CA5.1 - Definiuse o concepto e as fases do procedemento admi-
nistrativo común, de acordo coa normativa aplicable. 

Non Si Lista de cotexo 

 CA5.2 - Determináronse as características e os requisitos legais e 
de formato dos documentos oficiais máis usuais xerados en 
cada unha das fases do procedemento administrativo e recur-
sos ante o contencioso-administrativo 

Non Si Lista de cotexo 

 CA5.3 - Compilouse a información necesaria para a elaboración 
da documentación administrativa ou xudicial, de acordo cos 
obxectivos do documento. 

Non Si Lista de cotexo 

 CA5.4 - Cubríronse os impresos, os modelos ou a documentación 
tipo de acordo cos datos, coa información dispoñible e cos re-
quisitos legais establecidos. 

Non Si Lista de cotexo 

 CA5.5 - Valorouse a importancia dos prazos de formalización da 
documentación. 

Non Si Lista de cotexo 

 CA5.6 - Preparáronse as renovacións ou accións periódicas 
derivadas das obrigas coas administracións públicas, para a 
súa presentación ao organismo correspondente. 

Non Si Lista de cotexo 

 CA5.9 - Describíronse os dereitos das corporacións e da cidada-
nía en relación coa presentación de documentos ante a Admi-
nistración. 

Non si Lista de cotexo 

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

UD 1: ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS ESPAÑOLAS E DA UE 

-Identificar os poderes públicos establecidos na CE 

-Órganos de goberno e funcións de cada un dos poderes públicos 

-Principais órganos de goberno e poder executivo das administracións autonómicas e locais. 

-Estrutura e funcións básicas das principais institucións da UE. 

-O dereito na UE, clasificación das normas e principais características. A relación entre as normas emanadas da UE e o dereito español. 
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UD 2: O DEREITO E A EMPRESA 

-O dereito: concepto e clasificación 

-As fontes do dereito: directas e indirectas. 

-Características das normas xurídicas 

AUD3: A DOCUMENTACIÓN XURÍDICA NA CONSTITUCIÓN DUNHA EMPRESA 

-Tipos de empresas segundo a súa forma xurídica: características principais 

-Trámites para constituir unha empresa e documentos que se xeneran. 

 

Os criterios de cualificación para acadar a avaliación positiva son os que veñen definidos na programación de principio de curso. O 20% destes criterios serían avaliados con taboas de observación e consistirí-
an en traballos a entregar. E o 80% dos criterios serían avaliados con probas escritas.  

 

Para obter a cualificación final de curso será preciso obter unha cualificación superior ao 50% nos criterios de avaliación traballados ata o 13-03-2020. 
O peso das unidades 4 e 5 supón un 45% do total do módulo. Aínda que o carácter destes contidos e non avaliable avanzarase materia.  
 
O xeito para calcular a cualificación final será a nota de cada unidade polo peso outorgado a esta do seguinte modo: 
Unidade 1: Nota * 10% 
Unidade 2: Nota * 10% 
Unidade 3: Nota * 35% 
 
Como vemos con este criterio aquel alumno que acade un 55% sobre o 100% levaria un 5.5 de nota. Esto debe reaxustarse convertendose o 55% na nota máxima, é dicir un 10. 
 
Ademais como no terceiro trimestre avanzamos materia e esta ten un peso asignado do 45%, isto teremolo en conta para poder no seu caso subir nota. 
Polo tanto aquel alumno que antes do 13/03/2020 ten un 30% (sobre 55%) tería unha nota final de 5,45. Esta nota podería ser mellorada se o alumno fai entrega das tarefas propostas que se valorarán con-
forme ao anexo.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Estructura e organización das administracións públicas españolas e da unión europea 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 Caracterízase a estrutura e organización das administracións públicas esta-
blecidas na Constitución española e a Unión Europea, recoñecendo os orga-
nismos, as institucións e as persoas que as integran 

CA1.1 - Identificáronse os poderes públicos establecidos na Constitución 
española e as súas respectivas funcións. 

Lista de cotexo 

X   CA1.2 - Determináronse os órganos de goberno de cada un dos poderes 
públicos, así como as súas funcións, consonte a súa lexislación especí-
fica. 

Lista de cotexo 

X   CA1.3 - Identificáronse os principais órganos de goberno do poder executi-
vo das administracións autonómicas e locais, así como as súas fun-
cións. 

Lista de cotexo 

X   CA1.4 - Definiuse a estrutura e as funcións básicas das principais institu-
cións da Unión Europea. 

Lista de cotexo 

Lista de cotexo 

Nº Unidade didáctica 

2 O dereito e a empresa 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA2 Actualiza periodicamente a información xurídica requirida pola actividade 
empresarial, para o que selecciona a lexislación e a xurisprudencia relacionada 
coa organización  

CA2.1 - Recoñecéronse as fontes do Dereito de acordo co ordenamento 
xurídico español. 

Lista de cotexo 
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X   CA2.2 - Precisáronse as características das normas xurídicas e dos órga-
nos que as elaboran, ditan, aproban e publican. 

Lista de cotexo 

X   CA2.3 - Relacionáronse as leis co resto de normas que as desenvolven, e 
identificáronse os órganos responsables da súa aprobación e da súa 
tramitación. 

Lista de cotexo 

X   CA2.4 - Identificouse a estrutura dos boletíns oficiais como medio de publi-
cidade das normas. 

Lista de cotexo 

X   CA2.5 - Seleccionáronse fontes ou bases de datos de documentación 
xurídica tradicionais e/ou en internet, e establecéronse accesos directos 
a elas, para axilizar os procesos de procura e localización de informa-
ción. 

Lista de cotexo 

X   CA2.6 - Detectouse a aparición de nova normativa, xurisprudencia, notifi-
cacións, etc., consultando habitualmente as bases de datos xurídicas 
que poidan afectar a entidade. 

Lista de cotexo 

 

Nº Unidade didáctica 

3 A documentación xurídica na constitución dunha empresa 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X Organiza os documentos xurídicos  relativos á constitución e o funcionamento das 
entidades, cumprindo a normativa civil e mercantil segundo as directrices difi-
nidas 

CA3.1 - Identificáronse as diferenzas e as similitudes entre as formas 
xurídicas de empresa. 

Lista de cotexo 

 X  CA3.2 - Determinouse o proceso de constitución dunha sociedade mercan-
til, e indicouse a normativa mercantil aplicable e os documentos xurídi-
cos que se xeran. 

Lista de cotexo 

 X  CA3.4 - Describíronse e analizáronse as características e os aspectos máis 
significativos dos modelos de documentos máis habituais na vida socie-
taria (estatutos, escrituras, actas, etc.). 

Lista de cotexo 
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 X  CA3.7 - Determináronse as peculiaridades da documentación mercantil 
acorde ao obxecto social da empresa. 

Lista de cotexo 

 X  CA3.8 - Verificouse o cumprimento das características e os requisitos 
formais dos libros da sociedade esixidos pola normativa mercantil. 

Lista de cotexo 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Para obter a cualificación final de curso será preciso obter unha cualificación superior ao 50% nos criterios de avaliación traballados ata o 13-03-2020. (ver anexo) 
O peso das unidades 4 e 5 supón un 45% do total do módulo. Aínda que o carácter destes contidos e non avaliable avanzarase materia.  
 
O xeito para calcular a cualificación final será a nota de cada unidade polo peso outorgado a esta do seguinte modo: 
Unidade 1: Nota * 10% 
Unidade 2: Nota * 10% 
Unidade 3: Nota * 35% 
 
Como vemos con este criterio aquel alumno que acade un 55% sobre o 100% levaria un 5.5 de nota. Esto debe reaxustarse convertendose o 55% na nota máxima, é 
dicir un 10. 
 
Ademais como no terceiro trimestre avanzamos materia e esta ten un peso asignado do 45%, isto teremolo en conta para poder no seu caso subir nota. 
Polo tanto aquel alumno que antes do 13/03/2020 ten un 30% (sobre 55%) tería unha nota final de 5,45. Esta nota podería ser mellorada se o alumno fai entrega das ta-
refas propostas que se valorarán conforme ao anexo.  
 
No caso deste módulo non hai alumnos con criterios de avaliación suspensos que teñan que recuperar, pois toda a materia traballada na primeira avaliación foi recupe-
rada polos alumnos que tiñan algunha parte suspensa, e a materia da segunda avaliación foi superada por todolos alumnos.  
Polo tanto as actividades realizadas na terceira avaliación servirán para poder subir nota conforme se explica nos párrafos anteriores. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Esta proba divides en parte practica e parte teórica.  

Os contidos que se terán en conta para a realización desta proba serán aqueles que están incluídos nas unidades didácticas 1, 2e 3. 

A proba será de mínimos e contará cunha parte práctica e outra teórica. O peso de ceda criterio de avaliación está na programación de principio de cur-
so se ben tal como se indica neste documento estes pesos están recalculados (punto 5) 
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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 

Detección dos coñecementos previos do alumnado antes de abordar novos contidos.  
-Emprego de distintos tipos de materiais (auditivos, escritos, visuais, audiovisuais) para responder a todos os estilos de aprendizaxe.  
-Achega de material complementario sobre os contidos nos que apareza maior dificultade.  
-Abordaxe dun mesmo contido dende diferentes puntos de vista e con actividades diversas, variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se empregan.  
-Desenvolver distintas modalidades de grupos de traballo (amplos, reducidos, por parellas ou individualmente e alternando as persoas integrantes dos equipos) co 
obxectivo de posibilitar a axuda mutua e a valoración de habilidades complementarias.  
-Atención individualizada do alumnado para tratar aqueles aspectos que presenten maior dificultade.  
-Utilización de reforzos verbais positivos para mellorar a valoración das propias capacidades.  
-Promoción do traballo cooperativo, que facilitará o intercambio de coñecementos, intereses e experiencias.  
-Dependendo das necesidades educativas especiais, debidamente documentadas, tomaranse as medidas que se precisen para a realización dos exames ou dos tra-
ballos (adaptación do tempo, dos materiais).  

-Adaptación no proceso de ensino-aprendizaxe aos ritmos e tempos individuais.  
 

 

 

 

 

 



Rubrica para os criterios de avaliación que serán avaliados con táboas de observación. 

 

 20 15 10 5 0 

Atención.  
Presta atención pregunta as dúbidas 
para seguir os exercicios a solucionar 
e entregar. 

comunícase 
facendo uso 
das seis 
sesións de 
clase 

comunícase pero 
fai un uso da 
metade do tempo 
asignado  

Comunicase 
menos da 
metade das 
horas de clase 
asignada  

Non ten 
comunicación e 
entrega tarefas a 
medio facer 

Non se 
comunicou e 
non entrega 
nada 

Instrucións. 
Entrega en pdf en data. Nome do pdf 
exercicio.apelido1.apelido2 
Asunto no correo electrónico: título do 
traballo. A mensaxe deberá conter un 
saúdo, corpo e despedida formais.  

Segue as 
instrución do 
profesor  

Cumpre case 
todas as 
instrucións do 
profesor 

Segue o 50% 
das instrucións 
do profesor 

Case non cumpre 
ningunha 
instrución  

Non cumpre 
ningunha 
instrución. 

Resolución de problemas.  
Resolve os exercicios propostos  

É capaz de 
resolver os 
problemas 
propostos 

Case sempre é 
capaz de resolver 
os problemas 
propostos 

Presenta 
algunha 
dificultade 
para resolver 
os exercicios 
propostos 

Presenta serias 
dificultades para 
resolver os 
problemas 

Nunca é capaz 
de resolver os 
exercicios 

Presentación. A forma de presentar os 
exercicios debe respetar unha orde e 
un enmaquetado coidado. A simple 
vista débese coñecer de qué traballo 
se trata.  

A 
presentación 
dos 
exercicios e 
clara e 
ordenada e 
presenta 
unha estética 
coidada.   

A presentación 
dos exercicios e 
correcta pero a 
estética non é 
axeitada 

A presentación 
dos exercicios 
non é clara. 
Hai 
inconexións 

A presentación 
non é a que se 
pide. A exposición 
non e clara e 
esteticamente non 
e coidada. 

A presentación 
non 
corresponde co 
traballo 
requerido.  


