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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.  Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras 
caracterizadas pola innovación e a creatividade 

CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da 
sociedade e S 12 o aumento no benestar dos individuos 
CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia 
como N 12 dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 
CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a 
formación, a N 10 responsabilidade e a colaboración como requisitos 
indispensables para ter éxito na actividade emprendedora. 
CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no 
sector de S 12 madeira, moble e cortiza 
CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda 
actividade N 12 emprendedora. 
CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola 
creatividade N 10 e pola súa factibilidade. 
CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de 
negocio do S 12 ámbito da fabricación de carpintaría e moble, que ha servir 
de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial 
CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa 
importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa 

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para 
o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación 
entre a empresa e o ámbito, do proceso produtivo, da organización dos 
recursos humanos e dos valores culturais e éticos. 

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido 
empresarial galego. 
CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a 
necesidade de  introducir criterios de sustentabilidade nos principios de 
actuación das empresas. 
CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contexto xeral que rodea 
a empresa e,  en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, 
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ambiental, demográfico e cultural. 
CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa 
clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades 
financeiras e coa competencia como principais  
integrantes do contexto específico. 
CA2.5 Determináronse os elementos do contexto xeral e específico dunha 
pequena ou mediana empresa de fabricación de carpintaría e moble en 
función da súa posible localización. 
CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a 
súa  importancia como un elemento da estratexia empresarial. 
CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada 
coa fabricación de carpintaría e moble e describíronse os principais custos 
sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que 
producen. 
CA2.8 Identificáronse, en empresas de fabricación de carpintaría e moble, 
prácticas que  incorporen valores éticos e sociais. 
CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e 
sociais. 
CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación 
e imaxe  corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais. 
CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan 
nunha  empresa de fabricación de carpintaría e moble, e delimitáronse as 
relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial. 
CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a 
localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a 
responsabilidade social e o plan de márketing 
 

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais 
asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. 

CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos 
que cómpren  para desenvolver a actividade empresarial. 
CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as 
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vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 
CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de 
madeira,  moble e cortiza. 
CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias 
da empresa en función da forma xurídica elixida. 
CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica 
de empresa 
CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución 
dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 
CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa 
externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 
CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en 
marcha de empresas de fabricación de carpintaría e moble tendo en conta a 
súa localización. 
CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma 
xurídica, os S 20 trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas 
contables e fiscais, e formaliza a documentación. 

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as 
técnicas de  rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, 
ingresos, gastos e contas anuais. 
CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, 
en especial  no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á 
liquidez e á rendibilidade da empresa. 
CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións 
trimestrais,  resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa 
relacionada coa fabricación de carpintaría e moble, e diferenciáronse os tipos 
de impostos no calendario fisca 
CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a 
documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, 
albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) 
para unha pequena e unha mediana empresa. 
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CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e 
financeira do  proxecto empresarial. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Le    Levarase a cabo un proceso de avaliación  que terá en conta  a marcha da 
aprendizaxe segundo os contidos mínimos das distintas unidades 
didácticas. 

   A  aula virtual, a mensaxería e o correo electrónico son ferramentas que 

permiten, con carácter xeral,  un contacto adecuado co alumnado 

 

Instrumentos: 
- Probas, exames, actividades e tarefas entregadas ao longo do primeiro 

trimestre( o único que fixeron presencial estes alumnos) 
- Revisións de tarefas entregadas ao longo do segundo e terceiro 

trimestre, Plan de Empresa (on line) 
- Comunicación co alumno/a (on line) ao longo do segundo e terceiro 

trimestre. 
 

Cualificación final 

      Estamos ante un grupo de segundo curso que está a cursar un ensino na 

modalidade dúal, é dicir que dende o mes de xaneiro, deixou de asistir á 

clase e  alterna a súa estancia na empresa co ensino telemático. Por este 

motivo, a este grupo de alumnos (exactamente 3 alumnos) a declaración do 

estado de alarma non lle afectou en demasía. Xa estaba a cursar EIE a 

distancia dende o mes de xaneiro. 

A nota final en este grupo calculárase facendo a media entre a nota 
obtida no primeiro trimestre (o único que cursaron de maneira 
presencial) e a nota obtida nas actividades  ( Plan de Empresa)  feitas on 
line ao longo do segundo e terceiro trimestre.(sempre e cando se 
supere o 5 en dito Plan de Empresa) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son todas actividades de repaso e reforzo ,de maneira 

que fan fincapé nos puntos clave da formación dos/as alumnos/as. 

Consisten básicamente na realización dun Plan de Empresa cuia 

estructura está colgada e guionizada na aula virtual do módulo (dende 

principio de curso). 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Estratexias: Envíouse un correo electrónico a todo o alumnado co 

planning do trimestre, coas actividades a realizar e as datas de entrega. 

Esta mesma información está colgada no foro e no apartado “últimas 

novidades” da aula virtual .  

Desta forma, o alumnado ten a súa disposición o itinerario que debe 

seguir para potenciar as súas competencias.  

 

Materiais e recursos 

Os recursos que se están empregando son a aula virtual Moodle, o 

sistema de mensaxería do Moodle, o correo electrónico  e o libro de 

texto.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Esta modificación á programación de EIE colgarase na aula virtual 
do módulo correspondente. 

    Ademais, todo o alumnado será avisado vía correo electrónico  de            
tal publicación. 

Publicidade  
Esta modificación da programación de EIE será publicada tamén na  
páxina web do centro. 


