
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

2ª AVALIACIÓN 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
  

B2.1. Identificar e analizar as estratexias de crecemento e as decisións tomadas polas empresas, tendo en 

consideración as características do marco global en que actúan. 

EEB2.1.1. Describe e analiza os factores que determinan a localización e a dimensión dunha empresa, e valora a transcendencia 

futura para a empresa desas decisións. 

EEB2.1.2. Valora o crecemento da empresa como estratexia competitiva e relaciona as economías de escala coa dimensión 

óptima da empresa. 

EEB2.1.3. Identifica e explica as estratexias de especialización e diversificación. 

EEB2.1.4. Analiza as estratexias de crecemento interno e externo a partir de supostos concretos. 

EEB2.1.5. Examina o papel das pequenas e das medianas empresas no noso país, e valora as súas estratexias e as súas formas 

de actuar, así como as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

EEB2.1.6. Describe as características e as estratexias de desenvolvemento da empresa multinacional, e valora a importancia da 

responsabilidade social e ambiental. 

B3.1. Explicar a planificación, a organización e a xestión dos recursos dunha empresa, valorando as posibles 

modificacións para realizar en función do ámbito en que desenvolve a súa actividade e dos obxectivos formulados.

  

 

EEB3.1.1. Reflexiona sobre a división técnica do traballo nun contexto global de interdependencia económica para valorar as súas 

consecuencias sociais. 

EEB3.1.2. Describe a estrutura organizativa, o estilo de dirección, as canles de información e de comunicación, o grao de 

participación na toma de decisións e a organización informal da empresa. 

EEB3.1.3. Identifica a función de cada área de actividade da empresa (aprovisionamento, produción e comercialización, 

investimento e financiamento, recursos humanos e administrativa), así como as súas interrelacións.  

B4.3. Describir os conceptos fundamentais do ciclo de inventario e manexar os modelos de xestión.  

 

EEB4.3.1. Identifica os custos que xera o almacén e resolve casos prácticos sobre o ciclo de inventario. 

EEB4.3.2. Valora as existencias en almacén mediante diferentes métodos.  
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3ª AVALIACIÓN (ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B5.1. Analizar as características do mercado e explicar, de acordo con elas, as políticas de márketing aplicadas por 

unha empresa ante diferentes situacións e obxectivos.  

 

EEB5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, por exemplo, o número de competidores e o produto 

vendido. 

EEB5.1.3. Interpreta e valora estratexias de márketing, incorporando nesa valoración consideracións de carácter ético, social e 

ambiental. 

EEB5.1.4. Comprende e explica as fases e as etapas da investigación de mercados. 

EEB5.1.5. Aplica criterios e estratexias de segmentación de mercados en casos prácticos. 

EEB5.1.6. Analiza e valora as oportunidades de innovación e transformación do márketing que xorden co desenvolvemento das 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

EEB5.1.7. Describe a organización e o funcionamento do departamento comercial da empresa. 

B6.1. Identificar os datos máis salientables do balance e da conta de perdas e ganancias, explicar o seu significado, 

diagnosticar a situación a partir da información obtida e propor medidas para a súa mellora. 

 

EEB6.1.1. Recoñece os elementos patrimoniais e a función que teñen asignada. 

EEB6.1.2. Identifica, valora e clasifica os bens, os dereitos e as obrigas da empresa en masas patrimoniais. 

EEB6.1.3. Interpreta a correspondencia entre os investimentos e o seu financiamento. 

EEB6.1.4. Detecta posibles desaxustes no equilibrio patrimonial, na solvencia e no apancamento da empresa, mediante a 

utilización de rateos. 

EEB6.1.9. Calcula o resultado do exercicio económico da empresa, empregando os criterios de imputación aplicables. 

EEB61.10. Identifica, interpreta e clasifica os elementos do resultado da empresa. 

B6.2. Recoñecer a importancia do cumprimento das obrigas fiscais e explicar os impostos que afectan as empresas. EEB6.2.1. Identifica as obrigas fiscais das empresas segundo a súa organización e a actividade que desenvolvan. 

B7.1. Valorar proxectos de investimento, xustificar razoadamente a selección da alternativa máis vantaxosa, diferenciar 

as posibles fontes de financiamento nun determinado suposto e razoar a elección máis axeitada. 

 

EEB7.1.1. Coñece e enumera os métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (criterio do valor actual neto) para 

seleccionar e valorar investimentos. 

EEB7.1.2. Aplica métodos estáticos (prazo de recuperación) e dinámicos (valor actual neto), nun suposto concreto de selección de 

alternativas de investimento para unha empresa. 

EEB7.1.3. Explica as posibilidades de financiamento das empresas diferenciando o externo e o interno, a curto e a longo prazo, 

así como o custo de cada un e as implicacións na marcha da empresa. 

EEB7.1.6. Valora as fontes externas e internas de financiamento da empresa. 

EEB7.1.9. Identifica e describe os ciclos da actividade da empresa e as súas fases. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Resolución de actividades propostas (individuais ou grupais). 
Poderase facer algunha proba para comprobar o grao de consecución dos 
estándares involucrados, en caso de non poder realizarse de forma 
presencial, levarase a cabo de modo non presencial utilizando as 
ferramentas virtuais que proporcione a Consellería de Educación e por 
medio das cales se garante a realización das probas de modo axeitado, con 
equidade e evitando o oportunismo. 
Kahoot challengue para cualificar ao alumnado cando a corrección 
individual dalgunha tarefa sexa inviable (ao alumnado proporcionaráselle a 
solución das mesmas para que comproben os resultados). 

Instrumentos: 
Entrega das actividades resoltas a través da aula virtual. 
Resultados en excel dos kahoot challengue. 
Documento da proba. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso será a suma da nota media das dúas primeiras 
avaliacións máis a cualificación das tarefas desenvolvidas no terceiro 
trimestre. 

• O alumnado que deba recuperar 2ª avaliación deberá resolver e entregar as 
tarefas encomendadas na AV baseadas nos EA imprescindibles, polo que a 
cualificación máxima será de 5 puntos. 

• A cualificación máxima que se pode obter no terceiro trimestre será de 1,5 
puntos. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Proba para garantir  o grao de consecución dos estándares involucrados, 
en caso de non poder realizarse de forma presencial, levarase a cabo de 
modo non presencial utilizando as ferramentas virtuais que proporcione a 
Consellería de Educación e por medio das cales se garante a realización das 
probas de modo axeitado, con equidade e evitando o oportunismo. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Non existe alumnado nesta circunstancia 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

De ampliación de estándares considerados imprescindibles para completar o 
temario do curso. 
De recuperación da 2ª avaliación para aquel alumnado coa avaliación 
suspensa. 
 

Metodoloxía  
Explicacións do profesor a través de webex. 
Tarefas na AV. 
Kahoots 

Materiais e recursos Clases virtuais, videos, noticias, cuestionarios, kahoots, apuntamentos, libros 

de texto etc 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A comunicación realizarase a través da aula virtual, de correo 
electrónico, telefonicamente (en casos moi puntuais) ou por whatsapp 
cos delegados de cada grupo. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


