
 

 

CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

MÓDULO: PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL ( 1º) 

PROFESORA: PATRICIA TASENDE COTELO 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

Dadas as actuais circunstancias, os resultados de aprendizaxe esixidos nesta terceira 

avaliación serán os seguintes:  

CA 4.1  Determináronse os elementos do contrato mercante da compravenda. 

CA 4.2 Estableceronse os fluxos de documentación administrativa relacionados coa 

compra e  a venda. 

CA 4.6  Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e máximas. 

CA 4.3 Identificáronse e cubríronse os documentos relativos a compra e a venda na 

empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir. 

CA 4.4 Recroñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercancías, así como a 

documentación administrativa asociada. 

CA  5.2 Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na empresa, 

así como os seus documentos justificativos, tendo en conta a diferencia entre 

pagamento ao contado e aprazado. 

CA 5.5 Calculouse a liquidación de efectos comercias, en operación de desconto. 

Tamén faranse exercicios prácticos e supostos de contabilidad básica co IVE incluido, 

así como supostos básicos do ciclo contable que servirán de actividades de reforzo 

e/ou recuperación. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ADAPTADOS A SITUACIÓN. 

Nas dúas primeiras avaliacións utilizáronse os instrumentos de avaliación recollidos na 

programación correspondente; nesta terceira avaliación, valoraránse os traballos 

desenvolvidos polo alumno tendo en conta a corrección dos mesmos, así coma a 

presentación e a tardanza en presentalos. Enviáronse, a través da classroom, 

exercicios con preguntas teóricas, e exercicios de resolución práctica. Tamén se terá en 

contra a participación las clases virutass a través do Webex. 

 



 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA. 

A cualificación realizarase tomando como referencia as notas obtidas nas dúas 

primeiras avaliacións, sendo posible superar esta nota cos traballos desenvolvidos na 

terceira, pero que non poderán en ningún caso, rebaixar a nota anteriormente 

acadada. 

Para que a primeira e segunda avaliación se consideren aprobadas, deberá o alumno 

acadar en cada unha delas , unha nota mínima de 5 puntos. 

Os alumnos/as que teñen a primeira y/o segunda avaliación suspensa, están a facer 

actividades de recuperación, enviadas, ao igual que para os aprobados, a través da 

classroom co que se comunica o profesor con eles e con clases semanais de reforzó a 

través do Webex. 

O resto dos alumnos farán actividades de reforzo, e de ampliación, na mediada do 

posible. 

A media das duas evaluacións porá verse incrementada ata 1 punto no caso dos 

alumnos que presentasen todas as actividades requeridas no tempo establecido e 

asistiú con habitualidade as clases virtuais do Webex; en 0,5 puntos si presentaron as 

tarefas, pero unha delas ou mais fora de plazo; en cero puntos si non presento algunas 

das actividades. 

 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES. 

Neste módulo non hai alumnos pendentes doutros anos. 

Para os alumnos con perda de avaliación continua farase un exame ordinario de xuño, 

que se resolverá vía webex se non se pode nesa datas acudir ó centro debido as 

circunstancias especiáis que vivimos por mor do Covid-19. A data para a realización de 

dito exame será ó 17 de Junio, data que se publicará na Web do centro. 

Para superar dito exame será necesario acadar un 5 nunha proba que terá un valor de 

10 se está perfectamente realizada. 

 

 

 



Adaptación DA PROGRAMACIÓN 
Didáctica. CURSO 2019/2020
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

RA1- Caracteriza a estrutura e a organización das administracións públicas 
establecidas na Constitución española e a Unión Europea, recoñecendo os 
organismos, as institucións e as persoas que as integran

CA2.7-Arquivouse a información achada nos soportes ou formatos 
establecidos, para posteriormente transmitila aos departamentos 
correspondentes da organización. 

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

CA2.8-Aplicáronse as normas de seguridade e confidencialidade da 
información no uso e na custodia dos documentos

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

CA5.7-Describíronse as características da sinatura electrónica, os seus 
efectos xurídicos, o proceso para a súa obtención e a normativa estatal 
e europea que a regula. 

RA5- Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en 
relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e as 
directrices definidas.

CA5.11-Determináronse as condicións de custodia dos documentos e 
dos expedientes relacionados coas administracións públicas, con 
garantía da súa conservación e da súa integridade.

RA5- Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en 
relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e as 
directrices definidas.

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

RA5- Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en 
relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e as 
directrices definidas

CA5.10-Determináronse os trámites e a presentación de documentos 
tipo nos procesos e nos procedementos de contratación pública, e na 
concesión de subvencións, segundo as bases das convocatorias e a 
normativa de aplicación

RA5- Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en 
relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e as 
directrices definidas

CA5.9-Describíronse os dereitos das corporacións e da cidadanía en 
relación coa presentación de documentos ante a Administración.

RA5-Elabora a documentación requirida polos organismos públicos en 
relación aos procedementos administrativos, cumprindo a lexislación e as 
directrices definidas
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

• Entrega de materiais coa explicación dos contidos, resolución de dubidas e proposta de actividades a 
entregar.

Instrumentos:

• Traballos entregados e lista de cotexo.

Cualificación final

  Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

• Media da primeira e segunda avaliación. 

• Os traballos da terceira avaliación valoraranse numericamente de 0-10, e farase a medía ponderada das tres  
avaliacións. Soamente se terá en conta se esa nota se  e igual ou superior  a obtida facendo a media das dúas
primeiras avaliacións como indican as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación.
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Proba extraordinaria de
setembro

Non hai proba de setembro.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: 

• Pediranse traballos para garantir que o alumno acade os mínimos imprescindibles da primeira, segunda 
avaliación e terceira avaliación, sendo necesario que acade soamente a avaliación positiva dúas primeiras 
para superar o módulo.

• Para o alumno con perdida de avaliación proporase un traballo que conteña todos os contidos mínimos 
imprescindibles ou se fose posible, sempre que has condición sanitarias os permitan, un exame presencial 
dos contidos da primeira, segunda avaliación e terceira. A proba estará divida en dúas partes, unha parte con
contidos la primeira e segunda avaliación e outra parte cos contidos da terceira. 

Criterios de cualificación:

• As dúas probas puntuaranse de 0 a 10 cada unha.

• A primeira proba con contidos da primeira avaliación e segunda ponderará un 66% da nota final, mentres 
que a segunda proba un 33%. A nota final será o resultado maior de unha destas dúas:

 A nota obtida na primeira proba.
 A nota obtida ponderando as dúas probas.

Para superar o módulo e preciso obter como mínimo un 5.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Traballos ou proba escrita.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Entrega de materiais coa explicación dos contidos mínimos imprescindibles programados para a terceira 
avaliación , resolución de dubidas e proposta de actividades a entregar.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

       Alumnado con conectividade: Entrega de materiais coa explicación  dos contidos, resolución de 
dubidas e proposta de actividades a   entregar.

       Alumnado sen conectividade: Procedementos alternativos  como o uso dos smartphones e 
chamadas telefónicas para resolución das dubidas. 

Materiais e recursos  Ferramentas ofimáticas, Smartphones, conexión a internet.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Comunicación preferentemente por correo electrónico, se non fose posible mediante chamada telefónica.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

MÓDULO: OFIMÁTICA E PROCESO DA INFORMACIÓN 

PROFESORA: ANA ISABEL PONTE PÉREZ 

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Dadas as actuais circunstancias, os resultados de aprendizaxe esixidos nesta 

terceira avaliación serán os seguintes: 

RA2 Elabora follas de cálculo adaptadas ás necesidades que se presenten no 

tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. 

RA3 Elabora documentos de textos utilizando as opcións avanzadas dun 

procesador de textos. 

RA2 Elabora bases de datos adaptadas ás necesidades que se presenten no 

tratamento da información, aplicando as opcións avanzadas. 

RA4 Utiliza sistemas de xestión de datos adaptadas ás necesidades que se 

presenten no tratamento da información administrativa, aplicando as opcións 

avanzadas. 

RA1 Xestiona os sistemas de arquivo buscando e seleccionando con medios 

convencionais e informáticos a información necesaria. 

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

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ADAPTADOS A SITUACIÓN 

Nas dúas primeiras avaliacións utilizáronse os instrumentos de avaliación 

recollidos na programación correspondente; nesta terceira, valoraránse os traballos 

desenvolvidos polo alumno tendo en conta a corrección dos mesmos, así coma a 

presentación e a tardanza en presentalos. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA 

A cualificación realizarase tomando como referencia as notas obtidas nas dúas 

primeiras avaliacións, sendo posible superar esta nota media cos traballos 

desenvolvidos na terceira nun máximo de dous puntos, pero que non poderán en 

ningún caso, rebaixar a nota anteriormente acadada. 

Para que a primeira e segunda avaliación se consideren aprobadas, deberá o 

alumno acadar en cada unha delas , unha nota mínima de 5 puntos. 



Os alumnos/as que teñen a primeira y/o segunda avaliación suspensa, están a facer 

actividades de recuperación, enviadas, ao igual que para os aprobados, a través do 

correo electrónico co que se comunica o profesor con eles. 

O resto dos alumnos farán actividades de reforzo, e de ampliación, na mediada do 

posible. 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDENTES 

Neste módulo non hai alumnos pendentes doutros anos. 

Para os alumnos con perda de avaliación continua porase na páxina web do centro 

a data final de entrega de traballos,. 

Ditos traballos serán enviados ao correo electrónico do alumnos polo profesor cun 

mínimo de 10 días de antelación á entre ga dos mesmos. 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Resultado de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA2.2 - Analizáronse as políticas de recursos humanos canto a 
motivación, mellora continua, promoción e recompensa, entre outros 
factores. 

RA 2 Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social 
corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das 
empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas 
internacionalmente. 

CA2.4 - Describíronse as boas prácticas e iniciativas canto a códigos de 
conduta relacionados cos dereitos dos traballadores e das 
traballadoras. 

RA 2 Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social 
corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das 
empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas 
internacionalmente. 

CA2.1 - Definiuse o concepto de responsabilidade social corporativa 
(RSC). 

RA 2 Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social 
corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das 
empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas 
internacionalmente. 

CA2.3 - Analizáronse as recomendacións e a normativa europea e 
española de organizacións intergobernamentais con respecto á RSC e 
ao desenvolvemento dos recursos humanos. 

RA 2 Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social 
corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das 
empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas 
internacionalmente. 

CA2.5 - Programáronse puntos de control para o contraste do 
cumprimento das políticas de RSC e códigos de conduta na xestión dos 
recursos humanos 

RA 2 Contrasta a aplicación dos principios de responsabilidade social 
corporativa nas políticas de desenvolvemento dos recursos humanos das 
empresas, valorando a súa adecuación ás boas prácticas validadas 
internacionalmente. 

CA1.1 - Determináronse as actividades realizadas na empresa, as 
persoas implicadas e a súa responsabilidade nelas. 

RA 1 Caracteriza a empresa como unha comunidade de persoas, distinguindo 
as implicacións éticas do seu comportamento con respecto aos implicados 
nesta. 

CA1.2 - Identificáronse claramente as variables éticas e culturais das 
organizacións. 

RA 1 Caracteriza a empresa como unha comunidade de persoas, distinguindo 
as implicacións éticas do seu comportamento con respecto aos implicados 
nesta. 

CA1.3 - Avaliáronse as implicacións entre competitividade empresarial e RA 1 Caracteriza a empresa como unha comunidade de persoas, distinguindo 
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comportamento ético. as implicacións éticas do seu comportamento con respecto aos implicados 
nesta. 

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Diario do docente. 

 Rexistro de correos electrónicos enviados e recibidos. 

 Informe diario. 

 Observación das actividades recibidas por e-mail. 

Instrumentos: 

 Listas de Control. 

 Guías e fichas para o rexistro: revisión das tarefas do alumnado. 

 Proba específica: exame telemática ( tipo test). 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final de módulo será a media aritmética das notas acadadas en cada 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Semanalmente enviaranse as actividades de recuperación, repaso, 
reforzo y ampliación a realizar polo alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Facilítase ó alumno: o acceso a material didáctico dinámico e interactivo 

(blinklearning), o contacto col resto dos compañeiros do curso – 

profesores, titoreseestudantes. 

Realización de tarefas de traballo individual e en grupo. 

A organización ea planificación do estudo r a consulta de dúbidas e o 

intercambio de información. 

En todo momento mediante a adaptación de materiais didácticos á Red e 

o seguemento do alumnado e a intercomunicación. 

 

Materiais e recursos Libro de texto, materiais complementarios, recursos de investigación, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través do sistema abalar e o correo electrónico da profesora 

Publicidade   Na páxina web do centro. 



CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO: OPERACIÓNS ADMINISTRATIVAS  DE COMPRAVENDA 

PROFESORA: SOFÍA MARTÍNEZ AYALA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

Dadas as actuais circunstancias, os resultados de aprendizaxe esixidos nesta terceira 

avaliación serán os seguintes:  

CA 4.1  Clasificáronse os tipos de existencias habituais nas empresas. 

CA 4.2  Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se utilizan. 

CA 4.6  Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e máximas. 

CA 4.7 Identificáronse os procedementos internos para o lanzamento de pedidos aos 

provedores. 

Tamén faranse exercicios prácticos de facturas, e cartas de pedido, que servirán de 

actividades de reforzo e/ou recuperación. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ADAPTADOS A SITUACIÓN. 

Nas dúas primeiras avaliacións utilizáronse os instrumentos de avaliación recollidos na 

programación correspondente; nesta terceira, valoraránse os traballos desenvolvidos 

polo alumno  tendo en conta a corrección dos mesmos, así coma a presentación e a 

tardanza en presentalos. Enviáronse, a través do correo electrónico dos/as 

alumnos/as, exercicios tipo test, preguntas teóricas, e exercicios de resolución 

práctica. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA. 

A cualificación realizarase tomando como referencia as notas obtidas nas dúas 

primeiras avaliacións, sendo posible superar esta nota cos traballos desenvolvidos na 

terceira, pero que non poderán en ningún caso, rebaixar a nota anteriormente 

acadada. 

Para que a primeira e segunda avaliación se consideren aprobadas, deberá o alumno 

acadar en cada unha delas , unha nota mínima de 5 puntos. 



A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións, á que se lle poderá sumar, 

como máximo, dous puntos polos traballos e exames feitos nesta terceira. 

Os alumnos/as que teñen a primeira y/o segunda avaliación suspensa, están a facer 

actividades de recuperación, enviadas, ao igual que para os aprobados, a través do 

correo electrónico co que se comunica o profesor con eles. 

O resto dos alumnos farán actividades de reforzo, e de ampliación, na mediada do 

posible. 

 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES. 

Neste módulo non hai alumnos pendentes doutros anos. 

Para os alumnos con perda de avaliación continua porase na páxina web do centro a 

data final de entrega de traballos, que neste caso vai ser o día 10 de xuño.  

Ditos traballos serán enviados ao correo electrónico do alumnno polo profesor, coas 

indicacións correspondentes, cunha antelación mínima de 10 días antes da entrega dos 

mesmos. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

CA4.1 - Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que 
interveñen nas operacións básicas das empresas

RA4 -  Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a 
metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME.

CA4.2 - Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME.
RA4 -  Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a 
metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME

CA4.3 - Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, 
segundo o PXC-PEME.

RA4 -  Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a 
metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME

CA4.4 - Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos 
contables

RA4 -  Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a 
metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME

CA4.5 - Realizáronse as operacións contables correspondentes a un 
exercicio económico básico.

RA4 -  Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a 
metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

• Entrega de materiais coa explicación dos contidos, resolución de 
dubidas e proposta de actividades a entregar.

Instrumentos:

• Traballos entregados e lista de cotexo.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

• Media da primeira e segunda avaliación. 

• Os traballos da terceira avaliación valoraranse numericamente 
de 0-10, e farase a medía ponderada das tres  avaliacións. 
Soamente se terá en conta se esa nota se  e igual ou superior  a 
obtida facendo a media das dúas primeiras avaliacións como 
indican as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral 
de Educación

Proba
extraordinaria
de setembro

Non hai proba de setembro.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: 

• Pediranse traballos para garantir que o alumno acade os 
mínimos imprescindibles da primeira, segunda avaliación e 
terceira avaliación, sendo necesario que acade soamente a 
avaliación positiva das dúas primeiras para superar o módulo.

• Para o alumno con perdida de avaliación proporase un traballo 
que conteña todos os contidos mínimos imprescindibles ou se 
fose posible, sempre que has condición sanitarias os permitan, 
un exame presencial dos contidos da primeira, segunda 
avaliación e terceira. A proba estará divida en dúas partes, unha 
parte con contidos la primeira e segunda avaliación e outra parte
cos contidos da terceira. 

Criterios de cualificación:

• As dúas probas puntuaranse de 0 a 10 cada unha.
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• A primeira proba con contidos da primeira avaliación e segunda 
ponderará un 66% da nota final, mentres que a segunda proba 
un 33%. A nota final será o resultado maior de unha destas 
dúas:

 A nota obtida na primeira proba.
 A nota obtida ponderando as dúas probas.

Para superar o módulo e preciso obter como mínimo un 5.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Traballos ou proba 
escrita.

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

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Entrega de materiais coa explicación dos contidos mínimos 
esixibles programados para a terceira avaliación , resolución de 
dubidas e proposta de actividades a entregar.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

       Alumnado con conectividade: Entrega de materiais coa 
explicación  dos contidos, resolución de dubidas e proposta 
de actividades a    entregar.

       Alumnado sen conectividade: Procedementos alternativos 
como o uso dos smartphones e chamadas telefónicas para 
resolución das dubidas. 

Materiais e recursos  Ferramentas ofimáticas, Smartphones, conexión a internet.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Comunicación preferentemente por correo electrónico, se non fose 
posible mediante chamada telefónica.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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CICLO MEDIO DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

PROFESORA: ANA ISABEL PONTE PÉREZ 

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Dadas as actuais circunstancias, os resultados de aprendizaxe esixidos nesta 

terceira avaliación serán os seguintes: 

RA3 Elabora documentos e patróns manexando opcións da folla de cálculo tipo. 

RA5 Realiza operacións de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas 

tipo. 

RA3 Xestiona a rede internet, manexando diferentes navegadores. 

RA4 Xestiona o correo e a axenda electrónica manexando aplicacións especificas. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ADAPTADOS A SITUACIÓN 

Nas dúas primeiras avaliacións utilizáronse os instrumentos de avaliación 

recollidos na programación correspondente; nesta terceira, valoraránse os traballos 

desenvolvidos polo alumno tendo en conta a corrección dos mesmos, así coma a 

presentación e a tardanza en presentalos. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA 

A cualificación realizarase tomando como referencia as notas obtidas nas dúas 

primeiras avaliacións, sendo posible superar esta nota media cos traballos 

desenvolvidos na terceira nun máximo de dous puntos, pero que non poderán en 

ningún caso, rebaixar a nota anteriormente acadada. 

Para que a primeira e segunda avaliación se consideren aprobadas, deberá o 

alumno acadar en cada unha delas , unha nota mínima de 5 puntos. 

Os alumnos/as que teñen a primeira y/o segunda avaliación suspensa, están a facer 

actividades de recuperación, enviadas, ao igual que para os aprobados, a través do 

correo electrónico co que se comunica o profesor con eles. 

O resto dos alumnos farán actividades de reforzo, e de ampliación, na mediada do 

posible. 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDENTES 



Neste módulo non hai alumnos pendentes doutros anos. 

Para os alumnos con perda de avaliación continua porase na páxina web do centro 

a data final de entrega de traballos,. 

Ditos traballos serán enviados ao correo electrónico do alumnos polo profesor cun 

mínimo de 10 días de antelación á entrega dos mesmos. 

 



CURSO ACADEMICO 2019/20 

MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONS AUXILIARES DE XESTIÓN DE TESOURARÍ (1º CM) 

PROFESOR JUAN ÁNGEL SILVA ROMANÍ 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na avaliación do alumnado e na configuración da súa cualificación definitiva teranse en conta 

ademáis das probas escritas, lista de cotexo e táboas de observación, a participación activa do 

alumnado, a asistencia e puntualidade, a actitude positiva e respetuosa na clase respeto aos 

seus compañeiros e cara ao seu profesor. 

O módulo entenderase superado, cando o alumnado acade unha puntuación final media igual 

ou superior a 5 puntos. 

A obriga fundamental do alumnado será a de asistir e participar de xeito proveitoso nas clases. 

A ponderación dos instrumentos de avaliaión será a siguiente: 

- Proba escrita (90% na valoración global) 

- Lista de cotexo (5% na valoración global) 

- Táboa de observación (5% na valoración global) 

Dadas as especiais características deste curso 2019/2020, o peso da nota final recaerá sobre as 

dúas primeiras avaliacións, tendo en conta tamén o traballo do alumnado nesta terceira 

avaliación, pero sempre desde un punto de vista positivo para o alumnado, dadas as especiais 

circunstancias nas que nos atopamos e nas que podemos levar a cabo a nosa labor docente. 

É posible que non se poidan acadar todos os resultados de aprendizaxe previstos ao principio 

de curso destacaríamos entre eles: 

-RA2: Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes a 

instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos desta índole que 

se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un ( Unidade didáctica: A actividade 

aseguradora). 

-RA4: Efectúa as operaciións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada 

(Unidade didáctica: Operacións bursátiles): 



CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

MÓDULO: COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTELA. 

PROFESORA: SOFÍA MARTÍNEZ AYALA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

Neste módulo, no que íamos moi ben na temporalización dos contidos,puidemos rematar os 

contidos que faltaban por ver, e ademáis  fixemos actividades de reforzo da comunicación 

verbal e no verbal aproveitando a situación actual e analizando as distintas comparecencias de 

representantes políticos e sanitarios para examinar o aprendido na nosa materia. 

Reforzamos, en concreto: 

RA2 : Realiza comunicacións orais presenciais e non presenciais aplicando técnicas de 

comunicación e adaptándoas á situación e ao interlocutor. 

 CA 2.8  Aplicáronse convenientemente elementos de comunicación non verbal nas mensaxes 

emitidas. 

CA 2.9  Valorouse se a información se transmitiu con claridade, de xeito estruturado, con 

precisión, con cortesía, con respecto e con sensibilidade. 

CA 2.10  Comprobáronse os erros cometidos e propuxéronse as accións correctivas necesarias. 

BC2   Comunicacións orais presenciais e non presenciais. 

C2.3  Técnicas de comunicación oral. 

C 2.4  Habilidades sociais e protocolo na comunicación oral. 

C 2.8  Utilización de técnicas de imaxe persoal. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN ADAPTADOS A SITUACIÓN. 

Nas dúas primeiras avaliacións utilizáronse os instrumentos de avaliación recollidos na 

programación correspondente; nesta terceira, valoraránse os traballos desenvolvidos 

polo alumno  tendo en conta a corrección dos mesmos, así coma a presentación e a 

tardanza en presentalos. Enviáronse, a través do correo electrónico dos/as 

alumnos/as, exercicios tipo test, preguntas teóricas, exercicios de resolución práctica, 

vídeos e youtube para comentar…, así como as últimas partes de teoría que nos 

quedaban por ver, coas explicacións pertinentes e as preguntas correspondentes para 

asegurar o entendemento das mesmas. 

 



CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA. 

A cualificación realizarase tomando como referencia as notas obtidas nas dúas 

primeiras avaliacións, sendo posible superar esta nota cos traballos desenvolvidos na 

terceira, pero que non poderán en ningún caso, rebaixar a nota anteriormente 

acadada. 

Para que a primeira e segunda avaliación se consideren aprobadas, deberá o alumno 

acadar en cada unha delas , unha nota mínima de 5 puntos. 

A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións, á que se lle poderá sumar, 

como máximo, dous puntos polos traballos e exames feitos nesta terceira. 

Os alumnos/as que teñen a primeira y/o segunda avaliación suspensa, están a facer 

actividades de recuperación, enviadas, ao igual que para os aprobados, a través do 

correo electrónico co que se comunica o profesor con eles. 

O resto dos alumnos farán actividades de reforzo, e de ampliación, na mediada do 

posible. 

 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES. 

Neste módulo non hai alumnos pendentes doutros anos. 

Para os alumnos con perda de avaliación continua porase na páxina web do centro a 

data final de entrega de traballos, que neste caso vai ser o día 10 de xuño.  

Ditos traballos serán enviados ao correo electrónico do alumnno polo profesor, coas 

indicación correspondentes, cunha antelación mínima de 10 días antes da entrega dos 

mesmos. 


