
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Proxecto de empresa (Ampliación) 

B1.3.   Actuar  como futuro/a  traballador/a responsable  coñecendo os 
seus dereitos e deberes como tal, valorando  a  acción  do Estado  e  da  
Seguridade  Social  na  protección   da   persoa empregada,  e  
compren  dende a necesidade  de  protección dos riscos laborais. 

IAEEB1.3.1. Identifica as  normas  e  as  institucións  que  interveñen  nas   
relacións  entre  os/as  traballadores/as e as empresas, en relación  co  
funcionamento do mercado de traballo. 
IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e as obrigas que se derivan das  relacións 
laborais, e compróbaos en contratos  de  traballo  e  documentos de 
negociación colectiva. 
IAEEB1.3.3.  Describe  as bases do sistema da Seguridade  Social  e  as  
obrigas dos/das  traballadores/as  e dos/das empresarios/as dentro  deste,  así  
como  as prestacións  mediante  procuras  nas  web  institucionais,  valorando  
a  súa  acción protectora ante as continxencias cubertas. 
IAEEB1.3.4. Identifica as situacións  de  risco  laboral máis habituais nos 
sectores de  actividade  económica máis salientables no ámbito, e indica os 
métodos de prevención  legalmente  establecidos, así como as técnicas de 
primeiros auxilios aplicables en caso de accidente ou dano. 

Bloque 3. Finanzas (Ampliación) 

B3.1.   Describir   as formas   xurídicas  das  empresas en  relación coas  
responsabilidades   legais    dos/das seus/súas      propietarios/a  e  
xestores/as, así  como  coas  esixencias de capital. 

IAEEB3.1.1. Distingue as formas   xurídicas  das  empresas e indica as  
esixencias de capital e responsabilidades  propias  de  cada tipo. 
IAEEB3.1.2.  Identifica  e enumera   as   administracións  públicas  
implicadas na posta en marcha de empresas,  e  compila  por  vía telemática 
os principais documentos necesarios para a posta en funcionamento. 
IAEEB3.1.3. Valora as tarefas  de  apoio,  rexistro, control  e fiscalización  
que realizan  as  autoridades  no proceso de creación de empresas, e describe os 
trámites que se deben realizar. 
IAEEB3.1.4. Selecciona a forma xurídica máis axeita da en cada caso 
segundo a actividade  que  se  vaia  desenvolver,  o  número  de 
emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se vaia asumir, a 
complexidade  organizativa,  a  dispoñibilidade financeira e a fiscalidade. 

B3.2.  Identificar  as fontes  de  financiamento   das  empresas IAEEB3.2.1. Determina os investimentos     necesarios para  a  posta  en   
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propias  de  cada  forma  xurídica,  incluíndo  as  externas  e  internas,  e  
valorar  as máis  axeitadas  para cada tipo e momento no  ciclo  de  
vida  da  empresa. 

marcha dunha empresa, e distingue as  principais  partidas  relacionadas nun 
balance de situación. 
IAEEB3.2.2.   Caracteriza  de xeito básico as posibilidades de financiamento 
das empresas,  diferenciando  o financiamento  externo  e  o interno,  a  curto  e  
a  longo prazo, así como o custo de cada  unha  e  as  implicacións na 
marcha da empresa. 

  

B3.3.   Recoñecer  a  necesidade  de   planificar  o   negocio  das 
empresas  ligándoa  á  previsión  da   evolución  do   sector  e  da 
economía   nacional, así  como  da  planificación  financeira  e fiscal. 

IAEE3.3.1. Presenta un estudo de viabilidade  económico  financeira a 
medio  prazo  do  proxecto de empresa, aplicando condicións  reais  de   
produtos financeiros   analizados   e previsións  de  vendas,  segundo un 
estudo do ámbito mediante  unha  aplicación informática  tipo  folla  de 
cálculo, manexando razón financeiras básicas. 
IAEEB3.3.2.  Analiza  os produtos  financeiros  máis axeitados  de entre 
as entidades financeiras do ámbito para cada tipo de empresa,  valorando  o  
custo  e  o risco  de  cada  un,  e  selecciona os máis acaídos para o proxecto de 
empresa. 
IAEEB3.3.3. Identifica as obrigas  fiscais  das  empresas segundo a súa 
actividade e a súa forma xurídica,  sinala o funcionamento básico  do IAE,  
IVE, IRPF e IS,  e  indica  as  principais diferenzas entre eles. 
IAEEB3.3.4.   Valora   a achega  que  supón  a  carga impositiva  das  
empresas  á riqueza nacional e ao sostemento das cargas  do Estado. 

  
 

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

Avaliación 

Procedementos: 
Mediante  aula virtual, Google drive e o propio correo da aula virtual. 
Vídeo conferencia para resolver dúbidas (luns no horario presencial 13:35 
a 14:25). 

Instrumentos: 
Tarefas propostas da unidade didáctica na aula virtual, tanto de carácter 
teórico coma práctico. 
Probas tipo test, tipo teórico e tipo práctico para afianzar coñecementos 
adquiridos na aula virtual. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O procedemento para obter unha cualificación positiva do curso, seguirá o seguinte 
procedemento: 
Nota media da primeira e segunda avaliación e  ademais para poder determinar a 
nota final teranse en conta,  as tarefas e probas feitas na terceira avaliación na aula 
virtual, tendo en conta a rúbrica que se recolle como anexo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se algún alumno/a non supera a materia no mes de xuño, farase un exame 
en setembro da materia analizada na aula durante o primeiro e segundo 
trimestre. As tarefas e probas propostas no terceiro trimestre, serven para 
reforzar e ampliar coñecementos. Que se recollerá no Informe 
Individualizado do alumno/a. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede pois non se teñen alumno/as con materias pendentes. 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede pois non se teñen alumno/as con materias pendentes. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede pois non se teñen alumno/as con materias pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Tarefas propostas de reforzo e de ampliación, tanto de carácter teórico 
coma práctico. 

Probas propostas de reforzo e ampliación de tipo test, teóricas e 
prácticas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Realizar as tarefas e probas a través da rede, na aula virtual, todos os 

alumnos/as que se poidan conectar, cos problemas habituais da conexión a 

internet. 

 

Materiais e recursos 

Dispoñen e dispoñemos dos seguintes recursos: 

Recursos propios e alleos (con agradecemento polos recursos prestados de 

maneira altruísta, tanto para profesorado como para o alumnado). 

Aula virtual do centro IES Pedra da Auga e cesión de ordenadores para que os 

profesores e alumnos poidan realizar a súa actividade. 

Mapas conceptuais. Bubbl.us: mind Mappin online. 

Unidades Didácticas da materia de análise de estudo, de vídeos para poder 

resolver as dúbidas. 

   Libro José Sande Economía de 4º ESO IAEE.www.testando.es.  

Acceso a recursos da Editorial Mc Graw Hill, para profesores  e alumnos. 

Tu Libro FP. 

Ordenador portátil con Wifi ou de sobremesa con acceso a internet, así como 

de programas e aplicacións informáticas. 
Páxina Webex Meeting para profesorado e alumnado. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Na propia aula virtual, e mediante correo. 
Na páxina web do Instituto. 
Abalar móbil. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Se publicará na paxina web do centro e na propia aula virtual. 
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5. Anexo. Rúbricas. 

Tarefas propostas por Unidades Didácticas, e realizadas polos/as 
alumnos/as: 

Un máximo de 1 
punto. 

Probas propostas por Unidades Didácticas, e realizadas polos/as 
alumnos/as 

Un máximo de 1 
punto. 

Para determinar a cualificación dos dous puntos da terceira avaliación terase en conta dos 
dous puntos da terceira avaliación teranse en conta as rúbricas que se recollen mais abaixo. 
Tendo en conta o esforzo que realiza o alumnado, así como a dispoñibilidade dos recursos 
que son necesarios para que os/as alumnos/as poidan realizar as actividades propostas polo 
profesorado na aula virtual (acceso os medios de internet, Wifi, capacidade e destreza dixital, 
etc.) 

Para determinar a nota final do curso: terase en conta a nota media da primeira e da segunda 
avaliación, engadindo un máximo de 2 puntos po-las tarefas e probas realizadas na terceira 
avaliación. 

Rúbricas. 

Tarefas propostas: Cualificación. 

Todas as tarefas realizadas tanto tipo teórico coma práctico 
correctamente. 

1,00 

Tarefas incompletas ou realizadas incorrectamente, considerando os 
apartados correctos. 

0,50 

Tarefas realizadas fora de tempo. 0,30 

Tarefas entregadas non realizadas. 0,00 

Tarefas non entregadas. 0,00 

Probas propostas: Cualificación. 

Todas as probas realizadas tanto de tipo test, teórico e práctico  
correctamente. 

1,00 

Probas realizadas incompletas ou realizadas incorrectamente, 
considerando os apartados correctos e o número de intentos 
realizados. 

0,50 

Probas realizadas fora de tempo. 0,30 

Probas entregadas non realizadas. 0,00 

Probas non entregadas. 0,00 

Suma total tarefas e probas propostas. 2,00 


