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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
Como o módulo foi impartido na súa totalidade antes do comezo do confinamento os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación de cada unidade didáctica son os establecidos na programación 
do módulo. 

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

A totalidade do alumnado superou o módulo en marzo, a excepción dunha alumna que perdera o dereito a avaliación continua, polo que non se deseñarán actividades de recuperación. 

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

No caso desta alumna, que perdera o dereito a avaliación continua por superar o límite máximo de faltas de asistencia non xustificadas do 10% das horas do módulo, deberá presentarse a unha proba 
obxectiva global na que se avaliarán os contidos mínimos do módulo. 
A proba realizarase de forma presencial, ou telemática se as circunstancias así o requiren. 
Esta proba contará cunha proba teórica e outra de carácter práctico, inspiradas ambas as dúas nos resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e contidos mínimos expresados na programación. 
Para considerar superado o módulo, deberán acadar unha nota de 5 ou superior. 
 

 

 



Formación profesional

Adaptación na programación para a fnaliiación do 
curso 2019-2020

Centro educatio

Código Centro Curso académico

15026698 IES ESPIÑEIRA 2019-2020

Ciclo formatio

Código Nome

CSADG01 Ciclo Superior de Administración e Finanzas

Módulo profesional

Código Nome

MP065 Simulación Empresarial

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral-ordinario Presencial

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

Nome e apelidos

Mª JOSÉ FERREIRA FILGUEIRAS

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innoiación
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
Dado que no segundo curso a materia imparteuse na súa totalidade antes da situación do COVID-19, e que aprobaron todos os alumnos/as salio unha
alumna que abandonou o curso e tio pérdida de eialuación contnua, os criterios de aialiación son os mesmos que os refeeados na programación
inicial do curso 2019-2020.

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

Os mínimos eeieible para alcanzar a aialiación positia e os criterios de cualifcación son os mesmos que os que fguran na programación inicial do curso 2019-20
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de aialiación imprescindibles (por cada unidade didáctca)

Todos os alumnos/as que non tieron perda de dereito á aialiación contnua accederon á FCT.  A única alumna suspensa ten perda de dereito á
eialución contnua polo os criterios de aialiación imprescindibles son os que fguran na programación inicial do curso 2019-2020

6.a) Procedemento para defnir as actiidades de recuperación 

A alumna poderá consultar as dúbidas sobre os contdos impartdos durante o curso a traiés do correo electrónico e wasap.

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

Estes alumnos/as serán aialiadados mediante unha proba  escrita que se lles fará ó fnal do curso sobre os contdos da programación, que de non poder ser presencial será on line a traiés da aula iirtual.
Para estes/as alumnos/as a nota fnal formarase unicamente coa nota desta proba obeectia fnal e deberán obter unha nota de 5 ou superior para superar o módulo profesional.

8. Medidas de atención á diversidade

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

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

Adaptación na programación para a fnaliiación do 
curso 2019-2020

Centro educatio

Código Centro Curso académico

15026698 IES ESPIÑEIRA 2019-2020

Ciclo formatio

Código Nome

CSADG01 Ciclo Superior de Administración e Finanzas

Módulo profesional

Código Nome

MP0653 Xestón Financieira

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral-ordinario Presencial

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

Nome e apelidos

Mª JOSÉ FERREIRA FILGUEIRAS

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innoiación
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

Dado que no segundo curso a materia imparteuse na súa totalidade antes da situación do COVID-19, e que aprobaron todos os alumnos/as salio unha alumna que abandonou o curso e tio pprdida de eialuación contnua, os 
criterios de aialiación son os mesmos que os refexados na programación inicial do curso 2019-2020.

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

Os mínimos exixible para alcanzar a aialiación positia e os criterios de cualifcación son os mesmos que os que fguran na programación inicial do curso 2019-20
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de aialiación imprescindibles (por cada unidade didáctca)

Todos os alumnos/as que non tieron perda de dereito á aialiación contnua accederon á FCT.  A única alumna suspensa ten perda de dereito á
eialución contnua polo os criterios de aialiación imprescindibles son os que fguran na programación inicial do curso 2019-2020

6.a) Procedemento para defnir as actiidades de recuperación 

A alumna poderá consultar as dúbidas sobre os contdos impartdos durante o curso a traips do correo electrónico e WhatsApp.

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

Estes alumnos/as serán aialiadados mediante unha proba  escrita que se lles fará ó fnal do curso sobre os contdos da programación, que de non poder ser presencial, será on line a traips da aula iirtual.
Para estes/as alumnos/as a nota fnal formarase unicamente coa nota desta proba obxectia fnal e deberán obter unha nota de 5 ou superior para superar o módulo profesional.

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  ofrpcese atención e información a traips 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

CSADGO1 ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Módulo profesional

Código Nome

MP0655 Xestión Loxística e Comercial

Alumnado

Réxime Modalidade Grupo

Xeral-ordinario Presencial

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

Nome e apelidos

Julia Rodríguez Díaz

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

Non procede: todas as unidades didácticas foron impartidas ao longo das duas avaliacións

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

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 

 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación para alumnado que perdeu o dereito á 
avaliación continua:

Mínimos exixibles para o alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua:

CA1.1. Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da mercadoría. 
CA1.3. Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada departamento implicado
CA1.5. Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos que o compoñen. 
CA1.6. Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en conta a previsión de existencias 
CA1.8. Previuse con tempo suficiente o reaprovisionamento da cadea de subministración para axustar os volumes de existencias ao nivel de servizo, evitando os desabastecementos. 
CA1.10. Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de xestión de pedidos e control do proceso. 
CA2.2. Confeccionouse un ficheiro cos provedores potenciais de acordo cos criterios de procura en liña e off-line. 
CA2.3. Realizáronse solicitudes de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento. 
CA2.4. Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas para a súa posterior avaliación. –
CA2.5. Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.). 
CA2.6. Comparáronse as ofertas de varios provedores de acordo cos parámetros de prezo, calidade e servizo. – 
CA2.7. Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico que, sobre o total, represente cada variable considerada. 
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CA3.3. Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos provedores. 
CA3.5. Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores. – 
CA3.6. Explicáronse as etapas nun proceso de negociación de condicións de aprovisionamento. 
CA4.1. Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos realizados a un provedor no momento de recepción no almacén. 
CA4.3. Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento. –
CA4.4. Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido. – 
CA4.5. Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento. –
CA4.6. Elaboráronse informes de avaliación de provedores de xeito claro e estruturado. – 
CA4.7. Elaborouse a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de información con provedores, seguindo os procedementos de calidade e utilizando aplicacións informáticas. 
CA4.9. Recoñeceuse a normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe. 
CA5.1. Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que participan, e as relacións entre eles. – 
CA5.2. Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en cada fase da cadea loxística. – 
CA5.3. Describíronse os custos loxísticos directos e indirectos, fixos e variables, considerando todos os elementos dunha operación loxística e as responsabilidades imputables a cada axente da cadea 
loxística. 
CA5.5. Establecéronse as operacións suxeitas á loxística inversa e determinouse o tratamento que se lles debe dar ás mercadorías retornadas, para mellorar a eficiencia da cadea loxística. –
CA5.6. Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, incidencias e reclamacións na cadea loxística. 
CA5.8. Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios, devolucións caducadas, embalaxes, etc. 

Criterios de cualificación para o alumnado con perda do  dereito á avaliación continua:

Están pensados para o alumnado que ten Perda de dereito á avaliación continua: 
O alumnado con perda de dereito á avaliación continua deberá obter, como mínimo, un 5 nas probas previstas  instrumentadas  máis abaixo, para poder obter unha cualificación positiva na avaliación final
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

Non procede. Non hai alumnos con avaliación non superadas nunproceso asistencial normal

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Non procede recuperación por non haber alumnado en estas  circunstancias 

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

O alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua realizará unha proba escrita, que será presencial ou on -line, dependendo das circunstacncias sanitarias do momento, na que deberán desenrolar os criterios de avaliación 
mínimos descritos no punto 5 deste documento.
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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
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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 

MP0652 Xestión de Recursos Humanos 

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 

Xestión de Recursos Humanos é un módulo de segundo curso do ciclo superior de Administración e Finanzas, polo tanto toda a materia foi rematada an-

tes do 13-03-2020. 

Non hai criterios de avaliación afectados polo decreto do estado de alarma, pois todos eles foron traballados presencialmente na aula durante o primeiro e 

o segundo trimestre.  

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

Propoñer a modalidade de contrato máis adecuada ás necesidades do posto de traballo e ás características das empresas e dos traballadores e as traballadoras.  

Especificáronse as funcións dos convenios colectivos e as variables que regulan en relación coa contratación laboral.  

Cubriuse a documentación que se xera en cada fase do proceso de contratación.  

Recoñecéronse os trámites obrigatorios para a parte empresarial ante a Seguridade Social.  

Elaborouse a documentación para os trámites de afiliación, alta, baixa e variación de datos nos diversos réximes da Seguridade Social  

Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social.  

Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF.  

Analizáronse e calculáronse as achegas da empresa e do conxunto de traballadores e traballadoras á Seguridade Social.  

Identificáronse os modelos de formularios e os prazos establecidos de declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.  

Confeccionouse a declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF.  

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os seguintes criterios teranse en conta á hora de calcular a cualificación de cada período de avaliación parcial (cada trimestre) 

- Proba escrita (exame): cun peso mínimo  do 85%  e máximo do 90 % da cualificación da avaliación. É imprescindible obter un mínimo dun 5 nesta proba para poder considerar os demais criterios de cualificación. 

No caso de que se realicen varios exames nos trimestres farase media dos mesmos. Será necesario ter unha media de 5 (nos exames do trimestre) para considerar os demais criterios de cualificación. 

 

- Traballos ou exercicios realizados na aula ou na clase, asistencia e puntualidade:  cun peso mínimo do 10% e  máximo do 15 % da puntuación (dependerá do número de traballos ou exercicios presentados).                                   

 

Para superar a avaliación o alumno deberá acadar unha nota de 5 ou superior a 5. 

 

A Nota Final sera a media das notas das avaliacións parciais. Para facer media é preciso ter todas as avaliacións aprobadas 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Os criterios de avaliación imprescindibles para cada unidade didáctica están recollidos na programación de inicio de curso e son os mesmos, xa que a ma-

teria está rematada e traballada a día 13-03-2020 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Non hai alumnos que teñan que recuperar durante o terceiro trimestre. Todos pasan a módulo de FCT, excepto unha alumna con perda de dereito a avalia-

ción continua. 

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

Un número de faltas do 10% respecto á duración total do módulo implicará a perda do dereito de avaliación continua. A duración total do módulo é de 105 horas, que corresponden a 129 sesións polo que implicará a perda da 
avaliación continua ter 13 faltas de asistencia. 

Os alumnos que teñan perda de dereito a avaliación continua deberán realizar unha Proba Final Extraordinaria con toda a materia.  Dita proba extraordinaria terá unha parte teórica e outra práctica. Será preciso aprobar a parte 
teórica para valorar a práctica. 
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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 

 

 

 

 

 

 


