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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

UNIDADE 1: AS ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS 

CA1.1 Identificáronse os tipos de institucións empresariais, con 

descrición das súas características xurídicas, funcionais e organizativas.  

RA1 - Caracteriza técnicas de comunicación institucional e promocional, 

distinguindo entre internas e externas.  

CA1.2 Relacionáronse as funcións tipo da organización: dirección, 

planificación, organización, execución e control.  

RA2 - Realiza comunicacións orais presenciais e non presenciais aplicando 

técnicas de comunicación e adaptándoas á situación e ao interlocutor.  

CA1.3 Identificouse a estrutura organizativa para unha asistencia ou 

prestación dun servizo de calidade.  

RA3 - Elabora documentos escritos de carácter profesional aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos e de estilo.  

CA1.4 Relacionáronse os estilos de mando dunha organización co clima 

laboral que xeran.  

RA4 - Determina os procesos de recepción, rexistro, distribución e 

recuperación de comunicacións escritas, aplicando criterios específicos de cada 

unha destas tarefas.  

CA1.5 Definíronse as canles formais de comunicación na organización a 

partir do seu organigrama.  
 

CA1.6 Diferenciáronse os procesos de comunicación da organización 

formais e informais.  
 

CA1.7 Valorouse a influencia da comunicación informal e as cadeas de 

rumores nas organizacións, e a súa repercusión nas actuacións do servizo 

de información prestado.  

 

CA1.9 Valorouse a importancia da transmisión da imaxe corporativa da 

organización nas comunicacións formais.  
 

CA1.10 Identificáronse os aspectos máis significativos que transmiten a 

imaxe corporativa nas comunicacións institucionais e promocionais da 

organización.  

 

CA2.5 Tivéronse en conta os costumes socioculturais e os usos 

empresariais, e valorouse a importancia da transmisión da imaxe 

corporativa  

 

CA2.11 Utilizáronse equipamentos de telefonía e informáticos, con 

aplicación das normas básicas de uso.  
 

CA3.1 Identificáronse os soportes e as canles para elaborar e transmitir  
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os documentos.  

CA3.3 Identificouse o destinatario cumprindo as normas de protocolo.   

CA4.3 Seleccionouse o medio de transmisión máis axeitado en función 

dos criterios de urxencia, custo e seguridade.  
 

  

UNIDADE 2: O PROCESO DE ATENCIÓN AO CLIENTE 

CA1.1 Identificáronse os tipos de institucións empresariais, con 

descrición das súas características xurídicas, funcionais e organizativas.  

RA1 - Caracteriza técnicas de comunicación institucional e promocional, 

distinguindo entre internas e externas.  

CA1.6 Diferenciáronse os procesos de comunicación da organización 

formais e informais.  

RA2 - Realiza comunicacións orais presenciais e non presenciais aplicando 

técnicas de comunicación e adaptándoas á situación e ao interlocutor.  

CA2.1 Identificáronse os elementos e as etapas dun proceso de 

comunicación.  

RA3 - Elabora documentos escritos de carácter profesional aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos e de estilo.  

CA2.6 Detectáronse as interferencias que producen as barreiras da 

comunicación na comprensión dunha mensaxe, e propuxéronse as 

accións correctivas necesarias.  

RA4 - Determina os procesos de recepción, rexistro, distribución e 

recuperación de comunicacións escritas, aplicando criterios específicos de cada 

unha destas tarefas.  

CA2.7 Utilizouse o léxico e as expresións adecuados ao tipo de 

comunicación e aos interlocutores.  
 

CA3.1 Identificáronse os soportes e as canles para elaborar e transmitir 

os documentos.  
 

CA4.1 Identificáronse os medios, os procedementos e os criterios máis 

adecuados na recepción, no rexistro, na distribución e na transmisión de 

comunicación escrita a través dos medios telemáticos.  

 

CA4.6 Analizáronse as técnicas de mantemento do arquivo de xestión de 

correspondencia convencional.  
 

  

UNIDADE 3: A COMUNICACIÓN NA EMPRESA 

CA1.7 Valorouse a influencia da comunicación informal e as cadeas de 

rumores nas organizacións, e a súa repercusión nas actuacións do servizo 

de información prestado.  

RA1 - Caracteriza técnicas de comunicación institucional e promocional, 

distinguindo entre internas e externas.  

CA1.8 Relacionouse o proceso de demanda de información de acordo co 

tipo de cliente, interno e externo, que poida intervir nesta.  

RA2 - Realiza comunicacións orais presenciais e non presenciais aplicando 

técnicas de comunicación e adaptándoas á situación e ao interlocutor.  

CA2.9 Valorouse se a información se transmitiu con claridade, de xeito RA3 - Elabora documentos escritos de carácter profesional aplicando criterios 
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estruturado, con precisión, con cortesía, con respecto e con 

sensibilidade.  

lingüísticos, ortográficos e de estilo.  

CA2.10 Comprobáronse os erros cometidos e propuxéronse as accións 

correctivas necesarias.  

RA4 - Determina os procesos de recepción, rexistro, distribución e 

recuperación de comunicacións escritas, aplicando criterios específicos de cada 

unha destas tarefas.  

CA3.2 Diferenciáronse os soportes máis apropiados en función dos 

criterios de rapidez, seguridade e confidencialidade.  
 

CA4.2 Determináronse as vantaxes e os inconvenientes da utilización 

dos medios de transmisión da comunicación escrita.  
 

CA4.7 Determinouse o sistema de clasificación, rexistro e arquivo 

apropiados ao tipo de documentos.  
 

  

UNIDADE 4: A COMUNICACIÓN NON VERBAL 

CA1.1 Identificáronse os tipos de institucións empresariais, con 

descrición das súas características xurídicas, funcionais e organizativas.  

RA1 - Caracteriza técnicas de comunicación institucional e promocional, 

distinguindo entre internas e externas.  

CA1.9 Valorouse a importancia da transmisión da imaxe corporativa da 

organización nas comunicacións formais.  

RA2 - Realiza comunicacións orais presenciais e non presenciais aplicando 

técnicas de comunicación e adaptándoas á situación e ao interlocutor.  

CA2.3 Aplicouse o protocolo de comunicación verbal e non verbal nas 

comunicacións presenciais e non presenciais.  

RA4 - Determina os procesos de recepción, rexistro, distribución e 

recuperación de comunicacións escritas, aplicando criterios específicos de cada 

unha destas tarefas.  

CA2.8 Aplicáronse convenientemente elementos de comunicación non 

verbal nas mensaxes emitidas.  
 

CA2.11 Utilizáronse equipamentos de telefonía e informáticos, con 

aplicación das normas básicas de uso.  
 

CA4.3 Seleccionouse o medio de transmisión máis axeitado en función 

dos criterios de urxencia, custo e seguridade.  
 

CA4.8 Recoñecéronse os procedementos de consulta e conservación da 

información e da documentación.  
 

  

UNIDADE 5: A COMUNICACIÓN ORAL 

CA1.2 Relacionáronse as funcións tipo da organización: dirección, 

planificación, organización, execución e control.  

RA1 - Caracteriza técnicas de comunicación institucional e promocional, 

distinguindo entre internas e externas.  
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CA1.10 Identificáronse os aspectos máis significativos que transmiten a 

imaxe corporativa nas comunicacións institucionais e promocionais da 

organización.  

RA2 - Realiza comunicacións orais presenciais e non presenciais aplicando 

técnicas de comunicación e adaptándoas á situación e ao interlocutor.  

CA2.2 Aplicáronse as técnicas de comunicación oral presencial e 

telefónica.  

RA3 - Elabora documentos escritos de carácter profesional aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos e de estilo.  

CA3.4 Diferenciáronse as estruturas e os estilos de redacción propios da 

documentación profesional.  

RA4 - Determina os procesos de recepción, rexistro, distribución e 

recuperación de comunicacións escritas, aplicando criterios específicos de cada 

unha destas tarefas.  

CA4.4 Identificáronse os soportes de arquivo e rexistro máis utilizados 

en función das características da información que haxa que almacenar.  
 

CA4.9 Respectáronse os niveis de protección, seguridade e acceso á 

información segundo a normativa, e aplicáronse, na elaboración e no 

arquivo da documentación, as técnicas dos tres erres (reducir, reutilizar e 

reciclar).  

 

  

UNIDADE 6: A COMUNICACIÓN ESCRITA 

CA1.3 Identificouse a estrutura organizativa para unha asistencia ou 

prestación dun servizo de calidade.  

RA1 - Caracteriza técnicas de comunicación institucional e promocional, 

distinguindo entre internas e externas.  

CA2.4 Identificáronse os elementos necesarios para realizar e recibir 

unha chamada telefónica efectiva, nas súas fases de preparación, 

presentación-identificación e realización.  

RA2 - Realiza comunicacións orais presenciais e non presenciais aplicando 

técnicas de comunicación e adaptándoas á situación e ao interlocutor.  

CA2.5 Tivéronse en conta os costumes socioculturais e os usos 

empresariais, e valorouse a importancia da transmisión da imaxe 

corporativa  

RA3 - Elabora documentos escritos de carácter profesional aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos e de estilo.  

CA3.1 Identificáronse os soportes e as canles para elaborar e transmitir 

os documentos.  

RA4 - Determina os procesos de recepción, rexistro, distribución e 

recuperación de comunicacións escritas, aplicando criterios específicos de cada 

unha destas tarefas.  

CA3.2 Diferenciáronse os soportes máis apropiados en función dos 

criterios de rapidez, seguridade e confidencialidade.  
 

CA3.4 Diferenciáronse as estruturas e os estilos de redacción propios da 

documentación profesional.  
 

CA3.5 Redactouse o documento apropiado utilizando unha estrutura,  
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unha terminoloxía e unha forma axeitadas, en función da súa finalidade 

e da situación de partida.  

CA3.6 Utilizáronse as aplicacións informáticas de procesamento de 

textos e autoedición, así como as súas ferramentas de corrección.  
 

CA3.7 Publicáronse documentos con ferramentas de web 2.0.   

CA3.8 Adecuouse a documentación escrita ao manual de estilo de 

organizacións tipo.  
 

CA3.9 Utilizouse a normativa sobre protección de datos e conservación 

de documentos establecidos para as empresas e institucións públicas e 

privadas.  

 

CA3.10 Aplicáronse, na elaboración da documentación, as técnicas dos 

tres erres (reducir, reutilizar e reciclar).  
 

CA3.11 Aplicáronse técnicas de transmisión da imaxe corporativa nas 

comunicacións escritas, e valorouse a súa importancia para as 

organizacións.  

 

CA4.1 Identificáronse os medios, os procedementos e os criterios máis 

adecuados na recepción, no rexistro, na distribución e na transmisión de 

comunicación escrita a través dos medios telemáticos.  

 

CA4.2 Determináronse as vantaxes e os inconvenientes da utilización 

dos medios de transmisión da comunicación escrita.  
 

CA4.5 Identificáronse as principais bases de datos das organizacións, así 

como a súa estrutura e as súas funcións.  
 

CA4.10 Rexistráronse os correos electrónicos recibidos e emitidos, así 

como outra información telemática, de xeito organizado e rigoroso, 

segundo técnicas de xestión eficaz.  

 

CA4.11 Realizouse a xestión e o mantemento de cadernos de enderezos.  

CA4.12 Valorouse a importancia da sinatura dixital na correspondencia 

electrónica  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

 

En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 

 

Tanto para o alumnado que non superase os estándares de aprendizaxe, 

como para os aprobados que desexen participar, procederase a: 

 

 O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento teórico, 

puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con data de 

entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e devoltas 

ao alumnado corrixidas e puntuadas. 

 Realizar, cada un ou dous temas, segundo a materia o precise, un 

cuestionario avaliable mediante una proba de control. A valoración 

obtida e a resolución será facilitada ao alumnado. 

     

As tarefas terán un peso do 30%, e as probas de control outro 70% para a 

recuperación destas avaliacións. Para o alumnado que voluntariamente 

participase, escollerase a nota maior, elixindo entre a acadada na primeira ou 

segunda avaliación, e a obtida no período de reforzo.  

 

Cualificación final 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos criterios 

de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda avaliacións. 

Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual o 

superior a 5 puntos en cada unha das probas e actividades correspondentes a 

cada unha das dúas avaliacións. 

 

Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 

 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas avaliados. 

- Segundo, a esa nota media, poderase sumar ata 2 puntos polo traballo 

realizado dos temas non cualificados presencialmente, correspondendo 

até un pola entrega e até outro pola calidade e corrección das respostas. 

Os puntos a sumar serán proporcionais á cualificación obtida nestas 

materias. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Todos os que figuren na programación do módulo. 

 

Criterios de cualificación: 

 

O alumnado de materia pendente tería un exame presencial en xuño, se 

fose posible. No caso de que non se puidese realizar de forma presencial: 

 

 O docente enviará  tarefas  obrigatorias, puntuables e periódicas, 
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con data de entrega limitada, correspondentes aos contidos dos 

temas do módulo. 

 Realizaranse dous cuestionarios avaliables correspondentes aos 

contidos correspondentes aos temas 1 a 7 o primeiro, e 8 a 12 o 

segundo. 

 Destas achegas, farase unha valoración do 30% das tarefas e do 70% 

os cuestionarios e probas escritas. 
 

En cada unha destas tarefas abordáranse os Resultados de Aprendizaxe e 

Criterios de Avaliación que se consideran  epígrafe 1 deste documento.  

 

O alumnado disporá dun tempo limitado e realizarase en xuño. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

O docente entregará tarefas semanalmente cos contidos correspondentes as 

unidades didácticas que estarán divididos por semanas ou quincenas en 

función da dificultade dos mesmo. 

 

O docente datará probas valoradas consistentes en test de avaliación de 

contidos das unidades impartidas cunha periodicidade quincenal. 

 

 

Alumnado con 
perda da 

avaliación 
continua 

Criterios de avaliación: 

 

Os que figuran no epígrafe 1. 

Criterios de cualificación: 

 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua terá que realizar 

unha proba sobre os criterios de avaliación considerados mínimos esixibles 

da primeira e segunda avaliación. Esta proba será telemática no caso de que 

non se poida realizar de xeito presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

O docente entregará tarefas consistentes en repaso de cada tema  

semanalmente. 

 

O docente elaborará probas valoradas consistentes en test de preparación e 

exercicios escritos  que sirvan de preparación para o exame final cunha 

periodicidade quincenal. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
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no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación e repaso das dúas primeiras avaliacións suspensas, ou 

repaso e reforzo se están aprobadas, e que se corresponde cos temas 1 a 4 

na primeira avaliación e cos temas 5 a 7 na segunda avaliación, do libro 

de texto na segunda avaliación. 

 

A ampliación das últimas unidades da programación e que se 

corresponde cos temas 8 a 12 do libro de texto empregado, serán non 

avaliables. Terase en conta o traballo realizado nestas materias en 

positivo e cunha valoración máxima de dous puntos sobre a media dos 

temas avaliados, correspondendo: un punto a entrega completa das 

tarefas,  e un punto para a calidade de execución destas tarefas e da 

corrección das probas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

 

Semanalmente faise una clase virtual, tras a lectura do tema, para explicar 

as partes que precisen unha clarificación e explicación máis profunda, que 

pode ser completado cun vídeo explicativo dos contidos se fose preciso. 

Envíanse actividades para entregar sobre os contidos explicados  cunha 

data de entrega semanal. Durante este tempo o alumnado pregunta as 

dúbidas, e se lle resolven mediante titorías por videoconferencias, por 

mensaxe na classroom ou no correo electrónico. Con posterioridade, 

propónselles datas para facer cuestionarios valorados de un ou máis temas 

das dúas primeiras avaliacións.  

 

 

Das materias ampliadas realizaranse tanto actividades coma cuestionarios 

para valorar os coñecementos adquiridos, que se valoraran en positivo si 

as fan en tempo e correctamente, e axudarán a subir a nota final, pero que 

nin son obrigatorias nin terán unha valoración negativa na nota final en 

ningún caso. 

 

Materiais e 
recursos 

Libro de texto “Comunicación y Atención al Cliente” da editorial 

MacMillan Education. 

 

Apuntamentos do profesor. 

 

Recursos web indicados en cada un dos temas para completar e ampliar 

os contidos. 

 

Ordenador e conexión a internet. 

 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outras acadados pola 

profesora doutros libros e da súa propia autoría. 

 

Classroom por avaliacións independentes onde súbese o material, fanse 
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probas mediante formularios, achega de actividades, etc. 

 

Vídeo chamadas para consulta de dúbidas e resolución de problemas que 

se atopen. 

 

Consulta e comunicación continua mediante classroom e correo 

electrónico. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é directa.  

 

Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de correo 

do instituto. 

 

Utilizamos distintos canles de comunicación: 

Correo electrónico 

Mensaxería de comunicados de Google Classroom. 

Videoconferencias Google Meet. 

Chamadas telefónicas. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA 1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da mercadoría. 
CA 1.2  Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de aprovisionamento que garanta a calidade e o 
cumprimento do nivel de servizo establecido. 
CA 1.3  Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do período de cada departamento implicado. 
CA 1.4  Contrastáronse os consumos históricos e a lista de materiais e pedidos realizados en función do cumprimento dos 
obxectivos do plan de vendas e/ou produción previsto pola empresa ou a organización. 
CA 1.5  Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos que o compoñen. 
CA 1.6  Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en conta a previsión de existencias. 
CA 1.7  Elaboráronse as ordes de subministración de materiais con data, cantidade e lotes, indicando o momento e o destino ou a 
situación da subministración ao almacén e/ou ás unidades produtivas precedentes. 
CA 1.8  Previuse con tempo suficiente o reaprovisionamento da cadea de subministración para axustar os volumes de existencias 
ao nivel de servizo, evitando os desabastecementos. 
CA 1.9  Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento. 
CA 1.10  Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos normalizados de xestión de 
pedidos e control do proceso. 

RA 1  Elabora plans de 

aprovisionamento analizando 

información das áreas da 

organización ou empresa. 

 

CA 2.1  Identificáronse as fontes de subministración e procura de provedores. 
CA 2.2  Confeccionouse un ficheiro cos provedores potenciais de acordo cos criterios de procura en liña e off-line. 
CA 2.3  Realizáronse solicitudes de ofertas e prego de condicións de aprovisionamento. 
CA 2.4  Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas para a súa posterior avaliación. 
CA 2.5  Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, prazo de aprovisionamento, calidade, 

condicións de pagamento, servizo, etc.). 
CA 2.6  Comparáronse as ofertas de varios provedores de acordo cos parámetros de prezo, calidade e servizo. 
CA 2.7  Estableceuse un baremo dos criterios de selección en función do peso específico que, sobre o total, represente cada 

variable considerada. 
CA 2.8  Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores. 

RA 2  Realiza procesos de 
selección de provedores 
analizando as condicións 
técnicas e os parámetros 
habituais. 

CA 3.1  Relacionáronse as técnicas máis utilizadas na comunicación con provedores. 
CA 3.2  Detectáronse as vantaxes, os custos e os requisitos técnicos e comerciais de implantación dun sistema de intercambio 

electrónico de datos, na xestión do aprovisionamento. 
CA 3.3  Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos provedores. 
CA 3.4  Preparáronse previamente as conversas persoais ou telefónicas cos provedores. 
CA 3.5  Identificáronse os tipos de documentos utilizados para o intercambio de información con provedores. 
CA 3.6  Explicáronse as etapas nun proceso de negociación de condicións de aprovisionamento. 
CA 3.7  Describíronse as técnicas de negociación máis utilizadas na compravenda e no aprovisionamento. 

RA 3  Planifica a xestión das 
relacións cos provedores 
aplicando técnicas de 
negociación e comunicación. 
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA 3.8  Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso dos programas informáticos adecuados. 

CA 4.1  Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos realizados a un provedor no momento de 
recepción no almacén. 

CA 4.2  Definíronse os indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores. 
CA 4.3  Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento. 
CA 4.4  Establecéronse as medidas que cumpra adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido. 
CA 4.5  Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento. 
CA 4.6  Elaboráronse informes de avaliación de provedores de xeito claro e estruturado. 
CA 4.7  Elaborouse a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de información con provedores, seguindo os 

procedementos de calidade e utilizando aplicacións informáticas. 
CA 4.8  Determináronse os fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos 

que interveñen na actividade de aprovisionamento. 
CA 4.9  Recoñeceuse a normativa sobre envasamento, embalaxe e etiquetaxe. 
CA 4.10  Enlazáronse as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con outras áreas de información da empresa, 

como contabilidade e tesouraría. 

RA 4  Programa o seguimento 
documental e os controis do 
proceso de aprovisionamento, 
aplicando os mecanismos 
previstos no programa e 
utilizando aplicacións 
informáticas. 

CA 5.1  Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que participan, 
e as relacións entre eles. 

CA 5.2  Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e económicos en cada fase da cadea 
loxística. 

CA 5.3  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. 

CA 5.4  Valoráronse as alternativas nos modelos ou nas estratexias de distribución de mercadorías. 
CA 5.4.1  Describironse os distintos elementos de transporte de mercadorias. 
CA 5.5  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. 
CA 5.6  Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, incidencias e reclamacións na cadea loxística. 
CA 5.7  Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores. 
CA 5.8  Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios, devolucións caducadas, embalaxes, etc. 

RA 5  Define as fases e 
operacións que deben realizarse 
dentro da cadea loxística, 
asegurándose a rastrexabilidade 
e a calidade no seguimento da 
mercadoría. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
Os procedementos e instrumentos foron os especificados na 
programación, por ser un módulo de 2º curso do ciclo e xa está deseñado 
para que os contidos sexan impartidos nos dous primeiros trimestres. 
Todos os contidos foron impartidos antes do 12 de marzo do 2020 e tamén 
foi realizado a proba escrita da segunda avaliación o mesmo 11 de marzo 
do 2020. 
A avaliación realizada  foi conforme o recollido na programación do curso 
2019-20. 

Cualificación final 
ou previa a FCT 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles do módulo e recollidos na 
programación. Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade 
unha nota igual o superior a 5 puntos en cada unha das probas das dúas 
avaliacións e das recuperacións realizadas ata a avaliación previa a FCT, 
según o recollido na programación. 

Alumnado de 
materia 

pendente e perda 
da avaliación 

continua 

Non procede, (Ver 3º trimestre) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación)  

Actividades  

Recuperación dos contidos asociados aos resultados de aprendizaxe do 
módulo. 

Estas actividades deben realizalas o alumnado que non haxa obtido unha 
cualificación positiva na avaliación previa a FCT 

 

Procedementos e Instrumentos: 

Envío de actividades tanto prácticas como de razoamento teórico, 
puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con data de 
entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e devoltas ao 
alumnado corrixidas e puntuadas. 

Realizar cuestionarios avaliables, a valoración obtida e a resolución será 
facilitada ao alumnado. 

Avaliación 

As tarefas terán un peso do 50%, e as probas de control outro 50% para a 
recuperación deste módulo. 

Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota 
igual o superior a 5 puntos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente haberá unha clase online explicando o tema a tratar 
nese período e se lle asignará actividades para entregar ao finalizar 
a semana. Durante este tempo o alumnado pregunta as dúbidas, e 
se lle resolven mediante vídeos explicativos ou por mensaxe na 
classroom. 

Con posterioridade, propónselles datas para facer cuestionarios 
valorados de un ou máis temas.  
O obxetivo é que o alumnado poda acadar unha valoración positiva neste 
módulo  

Materiais e recursos 

Apuntes elaborados pola docente. 

Enlaces a vídeos explicativos de Youtube. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios acadados de libros de texto e da súa propia autoría. 

Arquivos de excel explicativos de resolución de exercicios. 

Classroom onde súbese o material, fanse probas mediante 
formularios, achega de actividades, etc. 

Videoconferencias para aclaración de dúbidas. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canales de comunicación: 
Correo electrónico 
Mensaxería de comunicados de Google Classroom. 
Videoconferencias Google meet. 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA1.1 - Identificouse a lexislación básica que regula a actividade 
aseguradora.  

CA1.2 - Relacionáronse os riscos e as condicións da asegurabilidade.  
CA1.3 - Identificáronse os elementos que conforman un contrato de 

seguro.  
CA1.5 - Establecéronse as obrigas das partes nun contrato de seguro.  
CA1.7 - Identificáronse as primas e os seus compoñentes.  
CA1.8 - Determinouse o tratamento fiscal dos seguros.  

1 O sector seguros I 

RA1 -  Caracteriza a tipoloxía de seguros analizando a actividade aseguradora. 

 

CA1.1 - Identificouse a lexislación básica que regula a actividade aseguradora.  

CA1.4 - Clasificáronse os tipos de seguros.  

CA1.6 - Determináronse os procedementos administrativos relativos á 

contratación e o seguimento dos seguros.  

CA1.8 - Determinouse o tratamento fiscal dos seguros. 

2 O sector seguros II  

RA1 -  Caracteriza a tipoloxía de seguros analizando a actividade aseguradora. 

 

CA2.1 - Identificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que 

operan no sistema financeiro.  

CA2.2 - Precisáronse as institucións financeiras bancarias e non bancarias, e 

describíronse as súas principais características.  

CA2.3 - Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos 

existentes no mercado.  

CA2.4 - Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se 

realizan con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.5 - Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan 

con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.6 - Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

  

3 O sistema financeiro. Produtos e servicios financeiros  

RA2 -  Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas 

características e as súas formas de contratación. 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os 

cálculos, e elabora os informes oportunos.  

RA4 -  Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que analiza as súas 
características e realiza os cálculos oportunos. 
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CA2.7 - Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión 

dos produtos e servizos financeiros.  

CA3.7 - Comparáronse os servizos e as contraprestacións das entidades 

financeiras, resaltando as diferenzas, as vantaxes e os inconvenientes.  

CA4.6 - Identificáronse as variables que inflúen nun investimento económico.  

 

CA1.1 - Comprobáronse os estados contables desde a óptica das necesidades de 

financiamento.  

CA1.2 - Verificáronse informes económico-financeiros e patrimoniais dos estados 

contables.  

CA1.3 - Comparáronse os resultados das análises cos valores establecidos e 

calculáronse as desviacións.  

CA1.4 - Confeccionáronse informes de acordo coa estrutura e os procedementos, 

tendo en conta os custos de oportunidade.  

CA1.5 - Utilizáronse todas as canles de información e comunicación para 

identificar as axudas públicas e privadas, así como fontes ás que poida acceder a 

empresa.  

CA1.6 - Identificáronse as características das formas de apoio financeiro á 

empresa.  

CA1.7 - Contrastouse a idoneidade e as incompatibilidades das axudas públicas e 

privadas estudadas. 

4 Financiación, axudas e subvencións para a empresa 

RA1 -  Determina as necesidades financeiras e as axudas económicas óptimas para a empresa, 
logo de identificar as alternativas posibles. 

CA2.3 - Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos 

existentes no mercado.  

CA2.4 - Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se 

realizan con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.5 - Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan 

5 Xuro sinxelo. Capitalización sinxela 

RA2 -  Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas 

características e as súas formas de contratación. 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os 

cálculos, e elabora os informes oportunos.  
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con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.6 - Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

  

CA2.7 - Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión 

dos produtos e servizos financeiros.  

CA3.1 - Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de 

diversas canles dispoñibles.  

CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada 

produto.  

CA3.3 - Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.  

CA3.4 - Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.  

CA3.5 - Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.  

CA3.6 - Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada 

produto de financiamento proposto.  

CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada 

forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.  

CA3.9 - Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións 

informáticas específicas. 

 

 

CA2.3 - Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos 

existentes no mercado.  

CA2.4 - Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se 

realizan con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.5 - Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan 

con cada produto ou servizo financeiro.  

6 Actualización sinxela 

RA2 -  Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas 

características e as súas formas de contratación. 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os 

cálculos, e elabora os informes oportunos. 
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CA2.6 - Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

  

CA2.7 - Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión 

dos produtos e servizos financeiros.  

CA3.1 - Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de 

diversas canles dispoñibles.  

CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada 

produto.  

CA3.3 - Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.  

CA3.4 - Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.  

CA3.5 - Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.  

CA3.6 - Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada 

produto de financiamento proposto.  

CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada 

forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.  

CA3.9 - Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións 

informáticas específicas. 

 

CA3.1 - Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de 

diversas canles dispoñibles.  

CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada 

produto.  

CA3.3 - Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.  

CA3.4 - Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.  

CA3.5 - Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.  

7 Capitalización e actualización composta 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os 

cálculos, e elabora os informes oportunos. 
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CA3.6 - Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada 

produto de financiamento proposto.  

CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada 

forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.  

CA3.9 - Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións 

informáticas específicas. 

CA3.1 - Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de 

diversas canles dispoñibles.  

CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada 

produto.  

CA3.3 - Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.  

CA3.4 - Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.  

CA3.5 - Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.  

CA3.6 - Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada 

produto de financiamento proposto.  

CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada 

forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.  

CA3.9 - Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións 

informáticas específicas. 

 

8 Rendas financeiras 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os 

cálculos, e elabora os informes oportunos. 

CA2.3 - Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos 

existentes no mercado.  

CA2.4 - Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se 

realizan con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.5 - Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan 

9 Préstamos. Métodos de amortización 

RA2 -  Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas 

características e as súas formas de contratación. 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os 

cálculos, e elabora os informes oportunos. 
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con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.6 - Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

  

CA2.7 - Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión 

dos produtos e servizos financeiros.  

CA3.1 - Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de 

diversas canles dispoñibles.  

CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada 

produto.  

CA3.3 - Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.  

CA3.4 - Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.  

CA3.5 - Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.  

CA3.6 - Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada 

produto de financiamento proposto.  

CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada 

forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.  

CA3.9 - Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións 

informáticas específicas. 

 

CA2.3 - Detalláronse os aspectos específicos dos produtos e dos servizos 

existentes no mercado.  

CA2.4 - Recoñecéronse as variables que interveñen nas operacións que se 

realizan con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.5 - Identificáronse os suxeitos que interveñen nas operacións que se realizan 

con cada produto ou servizo financeiro.  

CA2.6 - Relacionáronse as vantaxes e os inconvenientes dos produtos e servizos.

10 Leasing financeiro. Empréstitos 

RA2 -  Clasifica os produtos e os servizos financeiros, analizando as súas 

características e as súas formas de contratación. 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os 

cálculos, e elabora os informes oportunos. 
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CA2.7 - Determinouse a documentación necesaria esixida e xerada coa xestión 

dos produtos e servizos financeiros.  

CA3.1 - Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de 

diversas canles dispoñibles.  

CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada 

produto.  

CA3.3 - Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.  

CA3.4 - Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.  

CA3.5 - Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.  

CA3.6 - Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada 

produto de financiamento proposto.  

CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada 

forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.  

CA3.9 - Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións 

informáticas específicas. 

CA3.1 - Recolleuse información sobre produtos e servizos financeiros a través de 

diversas canles dispoñibles.  

CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas necesarias para valorar cada 

produto.  

CA3.3 - Calculáronse as comisións e os gastos devindicados en cada produto.  

CA3.4 - Determinouse o tratamento fiscal de cada produto.  

CA3.5 - Determinouse o tipo de garantía esixido por cada produto.  

CA3.6 - Realizáronse informes comparativos dos custos financeiros de cada 

produto de financiamento proposto.  

11 Selección de investimentos 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do mercado, para o que realiza os 

cálculos, e elabora os informes oportunos.  

RA4 -  Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que 

analiza as súas características e realiza os cálculos oportunos. 
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CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e os inconvenientes de cada 

forma de aforro ou investimento proposta en produtos financeiros.  

CA3.9 - Realizáronse os cálculos financeiros necesarios utilizando aplicacións 

informáticas específicas.  

CA4.1 - Recoñeceuse a función dos activos financeiros como xeito de 

investimento e como fontes de financiamento.  

CA4.2 - Clasificáronse os activos financeiros utilizando como criterio o tipo de 

renda que xeren, a clase de entidade emisora e os prazos de amortización.  

CA4.3 - Distinguíronse o valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso e 

outros para efectuar os cálculos oportunos.  

CA4.4 - Determinouse o importe resultante en operacións de compravenda de 

activos financeiros, calculando os gastos e as comisións devindicadas.  

CA4.5 - Elaboráronse informes sobre as alternativas de investimento en activos 

financeiros que máis se axusten ás necesidades da empresa.  

CA4.6 - Identificáronse as variables que inflúen nun investimento económico.  

CA4.7 - Calculouse e interpretouse VAN, TIR e outros métodos de selección de 

investimentos. 

CA1.3 - Comparáronse os resultados das análises cos valores establecidos e 

calculáronse as desviacións.  

CA5.1 - Integráronse os orzamentos das áreas nun orzamento común.  

CA5.2 - Comprobouse que a información estea completa e na forma requirida.  

CA5.3 - Contrastouse o contido dos orzamentos parciais.  

CA5.4 - Verificáronse os cálculos aritméticos coa comprobación da súa 

corrección.  

CA5.5 - Valorouse a importancia de elaborar en tempo e forma a documentación 

12 Presupostos 

RA1 -  Determina as necesidades financeiras e as axudas económicas óptimas 

para a empresa, logo de identificar as alternativas posibles. 

RA5 -  Integra os orzamentos parciais das áreas funcionais e/ou territoriais da 

empresa ou da organización, verificando a información que conteñen. 
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relacionada cos orzamentos.  

CA5.6 - Controlouse a execución do orzamento e detectáronse desviacións e as 

súas causas.  

CA5.7 - Ordenouse e arquivouse a información de xeito que sexa doadamente 

localizable.  

CA5.8 - Utilizáronse aplicacións informáticas na xestión das tarefas 

orzamentarias. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Os procedementos e instrumentos foron os especificados na 
programación, por ser un módulo de 2º curso do ciclo e xa está 
deseñado para que os contidos sexan impartidos nos dous primeiros 
trimestres. 

Todos os contidos foron impartidos antes do 12 de marzo do 2020 e 
tamén foi realizada a proba escrita da segunda avaliación o día 2 de 
marzo do 2020. 

A avaliación realizada  foi conforme o recollido na programación do 
curso 2019-20. 

As datas prevista para a realización das probas son: 

Tema 1: 28/04/2020 

Temas 2 e 3 : 07/05/2020 

Temas 4 e 5: 20/05/2020 

Temas 6 e 7: 27/05/2020 

Temas 8 e 9: 03/04/2020 

Cualificación final 
ou previa a FCT 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles do módulo e recollidos na 
programación. Entenderase que esta valoración é positiva cando se 
acade unha nota igual o superior a 5 puntos en cada unha das probas 
das dúas avaliacións e das recuperacións realizadas ata a avaliación 
previa a FCT, segundo o recollido na programación. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación)  

Actividades  

Recuperación dos contidos asociados aos resultados de aprendizaxe 
do módulo. 

 

Procedementos e Instrumentos: 

 

- Envío de actividades tanto prácticas como de razoamento 
teórico, puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, 
con data de entrega. Ditas actividades serán revisadas pola 
docente, e devoltas ao alumnado corrixidas e puntuadas. 

- Realización de cuestionarios avaliables. A valoración obtida e a 
resolución será facilitada ao alumnado. 
 

Avaliación As tarefas terán un peso do 30%, e as probas de control outro 70% 
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para a recuperación deste módulo. 

Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha 
nota igual o superior a 5 puntos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente haberá unha clase online explicando o tema a tratar 
nese período e se lle asignará actividades para entregar ao finalizar 
a semana. Durante este tempo o alumnado pregunta as dúbidas, e 
se lle resolven mediante vídeos explicativos ou por mensaxe na 
classroom. 

Con posterioridade, propónselles datas para facer cuestionarios 
valorados de un ou máis temas.  
O obxectivo é que o alumnado poda acadar unha valoración positiva neste 
módulo. 

Materiais e recursos 

Libro de texto “Gestión Financiera” da editorial Mc Graw Hill. 

Web do Ministerio de Economía, web do Banco de España. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outras acadados 
pola profesora doutros libros e da súa propia autoría. 

Vídeos explicativos dos temas e de resolución de exercicios orixinais 
da profesora. 

Classroom onde súbese o material, fanse probas mediante 
formularios, achega de actividades, etc. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canles de comunicación: 
Correo electrónico 
Mensaxeira de comunicados de Google Classroom. 
Videoconferencias Google Meet. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación 
Resultados de 
aprendizaxe 

CA 1.1  Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral. 
CA 1.2  Identificáronse as fases do proceso de contratación. 
CA 1.3  Interpretáronse as funcións dos organismos públicos que interveñen no proceso de contratación. 
CA 1.4  Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a cada colectivo, e os seus elementos. 
CA 1.5  Propúxose a modalidade de contrato máis adecuada ás necesidades do posto de traballo e ás características das 

empresas e dos traballadores e as traballadoras. 
CA 1.6  Especificáronse as funcións dos convenios colectivos e as variables que regulan en relación coa contratación laboral. 
CA 1.7  Cubriuse a documentación que se xera en cada fase do proceso de contratación. 
CA 1.8  Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas e os organismos oficiais que 

interveñen no proceso de contratación. 
CA 1.9  Comprobouse a inexistencia de erros. 
CA 1.10  Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da 

documentación salientable no proceso de contratación. 

RA1 - Xestiona a 
documentación que 
xera o proceso de 
contratación, 
aplicando a normativa 

CA 4.1  Recoñecéronse os procesos retributivos e as modalidades salariais. 
CA 4.2  Precisouse o concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM ou outros índices, e a súa función na regulación 

salarial e nas prestacións da Seguridade Social. 
CA 4.3  Identificáronse os métodos de incentivos á produción ou ao traballo en función do posto. 
CA 4.4  Identificouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución. 
CA 4.5  Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as achegas á Seguridade Social e as 

retencións á conta do IRPF. 
CA 4.6  Comprobouse a inexistencia de erros. 
CA 4.7  Analizáronse e calculáronse as achegas da empresa e do conxunto de traballadores e traballadoras á Seguridade Social. 
CA 4.8  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. 
CA 4.9  Confeccionouse a declaración-liquidación das achegas á Seguridade Social e ingresos á conta das retencións do IRPF. 
CA 4.10  Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas persoas e os organismos oficiais que 

interveñen no proceso de retribución e ingreso de declaración-liquidación. 
CA 4.11  Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da 

documentación salientable xerada no proceso de retribución. 

RA4 - Confecciona os 
documentos derivados 
do proceso de 
retribución de 
recursos humanos e as 
obrigas de 
pagamentos, 
aplicando a normativa 
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CA 3.1  Recoñecéronse os trámites obrigatorios para a parte empresarial ante a Seguridade Social. 
CA 3.2  Seleccionouse e analizouse a normativa que regula as bases de cotización e a determinación de achegas á Seguridade 

Social. 
CA 3.3  Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social. 
CA 3.4  Elaborouse a documentación para os trámites de afiliación, alta, baixa e variación de datos nos diversos réximes da 

Seguridade Social. 
CA 3.5  Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas, coas persoas e os organismos oficiais implicados 

no proceso de afiliación, alta, baixa e variación de datos. 
CA 3.6  Prevíronse as actuacións e os procedementos dos órganos inspectores e fiscalizadores en materia de seguridade social. 
CA 3.7  Recoñecéronse sistemas complementarios de previsión social. 
CA 3.8  Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da 

documentación salientable xerada na tramitación documental coa Seguridade Social. 

RA3 - Caracteriza as 
obrigas 
administrativas da 
parte empresarial coa 
Seguridade Social, 
tramita a 
documentación e 
realiza os cálculos 
procedentes 

CA 2.1  Seleccionouse a normativa que regula a modificación, a suspensión e a extinción do contrato de traballo. 
CA 2.2  Efectuáronse os cálculos sobre os conceptos retributivos derivados das situacións de modificación, suspensión e 

extinción do contrato de traballo. 
CA 2.3  Identificouse e cubriuse a documentación que se xera nos proceso de modificación, suspensión e extinción do contrato 

de traballo. 
CA 2.4  Recoñecéronse as vías de comunicación convencionais e telemáticas coas persoas e os organismos oficiais implicadas 

nun proceso de modificación, suspensión ou extinción de contrato de traballo. 
CA 2.5  Comunicáronselles en tempo e forma aos traballadores os cambios producidos pola modificación, a suspensión ou a 

extinción do contrato laboral. 
 CA 2.6  Empregáronse programas informáticos específicos para a confección, o rexistro e o arquivo da información e da 

documentación salientable no proceso de modificación, suspensión ou extinción de contrato de traballo. 

RA2 - Programa as 
tarefas administrativas 
correspondentes á 
modificación, a 
suspensión e a 
extinción do contrato 
de traballo, aplicando 
a normativa e 
cubrindo a 
documentación 
aparellada. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
Os procedementos e instrumentos foron os especificados na 
programación, por ser un módulo de 2º curso do ciclo e xa está deseñado 
para que os contidos sexan impartidos nos dous primeiros trimestres. 
Todos os contidos foron impartidos antes do 12 de marzo do 2020 e tamén 
foi realizado a proba escrita da segunda avaliación o mesmo 12 de marzo 
do 2020. 
A avaliación realizada  foi conforme o recollido na programación do curso 
2019-20. 

Cualificación final 
ou previa a FCT 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles do módulo e recollidos na 
programación. Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade 
unha nota igual o superior a 5 puntos en cada unha das probas das dúas 
avaliacións e das recuperacións realizadas ata a avaliación previa a FCT, 
segundo o recollido na programación. 

Alumnado de 
materia 

pendente e perda 
da avaliación 

continua 

Non procede, (Ver 3º trimestre) 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación)  

Actividades  

Recuperación dos contidos asociados aos resultados de aprendizaxe 
do módulo. 
Estas actividades deben realizalas o alumnado que non haxa obtido unha 
cualificación positiva na avaliación previa a FCT 

Procedementos e Instrumentos: 

 

Envío de actividades tanto prácticas como de razoamento teórico, 
puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con data de 
entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e devoltas ao 
alumnado corrixidas e puntuadas. 

Realizar cuestionarios avaliables, a valoración obtida e a resolución será 
facilitada ao alumnado. 

Avaliación 

As tarefas terán un peso do 50%, e as probas de control outro 50% 
para a recuperación deste módulo. 

Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha 
nota igual o superior a 5 puntos. 
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Metodoloxía  

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente haberá unha clase online explicando o tema a tratar 
nese período e se lle asignará actividades para entregar ao finalizar 
a semana. Durante este tempo o alumnado pregunta as dúbidas, e 
se lle resolven mediante vídeos explicativos ou por mensaxe na 
classroom. 

Con posterioridade, propónselles datas para facer cuestionarios 
valorados de un ou máis temas.  
O obxectivo é que o alumnado poda acadar unha valoración positiva neste 
módulo  

Materiais e recursos 

Libro de texto Gestión de recursos humanos da editorial Mc Graw 
Hill. 

Web do Ministerio de traballo, Web da Seguridade Social, Web do 
servicio Público de Emprego , Web da Consellería de Traballo, Web 
da axencia tributaria. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outras acadados 
pola profesora doutros libros e da súa propia autoría. 

Vídeos explicativos dos temas e de resolución de exercicios orixinais 
da profesora. 

Classroom onde súbese o material, fanse probas mediante 
formularios, achega de actividades, etc. 

Clases online semanais. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canles de comunicación: 
Correo electrónico 
Mensaxería de comunicados de Google Classroom. 
Videoconferencias Google Meet. 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA1.1 - Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, 

de organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de 

desenvolvemento económico e creación de emprego. 

CA1.2 - Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas 

implicacións que ten para a competitividade empresarial. 

CA1.3 - Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como 

motor económico e social. 

CA1.4 - Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de 

vista empresarial. 

CA1.5 - Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e 

valorando os factores de risco asumidos en cada unha. 

CA2.1 - Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección dunha idea de 

negocio. 

CA2.2 - Diferenciouse entre o que pode ser unha simple idea e unha idea de 

negocio factible. 

CA2.3 - Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de negocio. 

CA2.4 - Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea 

de negocio. 

CA2.5 - Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de 

negocio proposta. 

CA3.1 - Identificáronse as principais características do sector empresarial en que 

se desenvolva a idea de negocio. 

CA3.3 - Establecéronse claramente os obxectivos da empresa. 

CA3.4 - Relacionouse a organización establecida pola empresa co seu tipo e cos 

O EMPRENDEDOR E O PLAN DE EMPRESA 

RA1 -  Determina os factores da innovación empresarial en relación coa 

actividade de creación de empresas. 

RA2 -  Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. 

RA3 -  Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os 

recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos 

marcados co proxecto. 
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seus fins. 

CA1.1 - Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, 

de organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de 

desenvolvemento económico e creación de emprego. 

CA1.2 - Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas 

implicacións que ten para a competitividade empresarial. 

CA1.3 - Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como 

motor económico e social. 

CA1.4 - Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de 

vista empresarial. 

CA1.5 - Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e 

valorando os factores de risco asumidos en cada unha. 

CA2.2 - Diferenciouse entre o que pode ser unha simple idea e unha idea de 

negocio factible. 

CA2.3 - Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de negocio. 

CA2.4 - Determinouse o produto ou servizo que se queira proporcionar coa idea 

de negocio.  

CA2.5 - Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido da idea de 

negocio proposta. 

CA2.6 - Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos do proxecto 

de empresa. 

CA2.7 - Efectuouse unha análise de mercado para comprobar se existe un nicho 

nel. 

CA2.8 - Efectuouse unha análise da competencia para situar o produto. 

CA3.2 - Recoñecéronse os tipos de empresas existentes. 

ESTUDIO DE MERCADO 

RA1 -  Determina os factores da innovación empresarial en relación coa 

actividade de creación de empresas. 

RA2 -  Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. 

RA3 -  Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os 

recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos 

marcados co proxecto. 

RA4 -  Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, 

tendo en conta os factores que poidan influír nela. 
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CA3.5 - Identificáronse as funcións dentro da empresa. 

CA4.5 - Realizouse unha análise do impacto ambiental de proxecto de empresa. 

CA1.3 - Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como 

motor económico e social. 

CA3.6 - Seleccionouse a forma xurídica adecuada. 

CA4.2 - Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro negocio. 

CA5.1 - Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites legais esixibles antes 

da posta en marcha dun negocio. 

CA5.2 - Diferenciáronse os trámites que se seguirían en función de forma xurídica 

que se elixa. 

CA5.3 - Identificáronse os organismos ante os que cumpra presentar os trámites. 

CA5.4 - Cubriuse a documentación necesaria para a constitución da empresa. 

CA5.5 - Realizáronse os trámites fiscais para a posta en marcha. 

CA5.6 - Realizáronse os trámites necesarios ante a autoridade laboral e a 

Seguridade Social. 

CA5.7 - Realizáronse os trámites necesarios que cumpra realizar noutras 

administracións públicas á hora de abrir un negocio. 

CA5.8 - Recoñeceuse a existencia de trámites de carácter específico para 

determinados tipos de negocios. 

CA5.9 - Valorouse a importancia do cumprimento dos prazos legais para a 

tramitación e a posta en marcha dun negocio. 

TRÁMITES E DOCUMENTACIÓN 

RA1 -  Determina os factores da innovación empresarial en relación coa 

actividade de creación de empresas. 

RA3 -  Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os 

recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos 

marcados co proxecto. 

RA4 -  Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, 

tendo en conta os factores que poidan influír nela. 

RA5 -  Xestiona a documentación necesaria para a posta en marcha dunha 

empresa, analizando os trámites legais e as actuacións necesarias que levan 

consigo a realización do proxecto empresarial. 

 

CA1.3 - Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como 

motor económico e social. 

CA1.7 - Definíronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a innovación, a 

creación e a internacionalización de empresas, relacionándoas estruturadamente 

FONTES DE FINANCIACIÓN XESTIÓN DA ACTIVIDADE COMERCIAL E FINANCIEIRA 

RA1 -  Determina os factores da innovación empresarial en relación coa 

actividade de creación de empresas. 

RA3 -  Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os 
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nun informe. 

CA3.7 - Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos necesarios. 

CA3.8 - Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de financiamento. 

CA4.3 - Comprobouse a accesibilidade das fontes de financiamento para a posta 

en marcha do negocio. 

CA6.5 - Planificáronse as necesidades financeiras da empresa. 

 

recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos 

marcados co proxecto. 

RA4 -  Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, 

tendo en conta os factores que poidan influír nela. 

RA6 -  Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. 

 

CA1.1 - Examináronse as facetas da innovación empresarial (técnicas, materiais, 

de organización interna e externa, etc.), relacionándoas como fontes de 

desenvolvemento económico e creación de emprego. 

CA1.2 - Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas 

implicacións que ten para a competitividade empresarial. 

CA1.3 - Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco empresarial como 

motor económico e social. 

CA1.4 - Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o punto de 

vista empresarial. 

CA1.5 - Seleccionáronse experiencias de innovación empresarial describindo e 

valorando os factores de risco asumidos en cada unha. 

CA1.6 - Propuxéronse posibilidades de internacionalización dalgunhas empresas 

como factor de innovación destas. 

CA3.9 - Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para 

o seu mantemento. 

CA4.4 - Efectuouse unha análise sobre a capacitación profesional para levar a 

cabo as actividades derivadas do tipo de negocio elixido. 

CA4.6 - Realizouse unha análise dos riscos laborais de proxecto de empresa. 

XESTIÓN DE MARKETING, RECURSOS HUMANOS E INTERNACIONALIZACIÓN 

RA1 -  Determina os factores da innovación empresarial en relación coa 

actividade de creación de empresas. 

RA3 -  Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os 

recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos 

marcados co proxecto. 

RA4 -  Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, 

tendo en conta os factores que poidan influír nela. 

RA6 -  Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. 
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CA6.2 - Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos da empresa. 

CA6.3 - Xestionáronse os recursos humanos. 

CA6.7 - Valorouse a organización da propia tarefa. 

CA6.8 - Realizouse o traballo entre os membros do grupo. 

CA6.9 - Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un resultado 

global satisfactorio. 

CA6.10 - Materializouse nun expediente o proxecto empresarial e expúxose ao 

público. 

CA3.9 - Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para 

o seu mantemento. 

CA6.1 - Efectuouse unha planificación sobre as necesidades de aprovisionamento 

da empresa. 

CA6.4 - Confeccionouse e verificouse a contabilidade da empresa. 

CA6.6 - Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas fiscais. 

XESTIÓN DA ACTIVIDADE COMERCIAL E FINANCIEIRA 

RA3 -  Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os 

recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos 

marcados co proxecto. 

RA6 -  Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. 

 

CA3.9 - Valorouse a importancia de dotar a empresa da estrutura adecuada para 

o seu mantemento. 

CA4.1 - Efectuouse un estudo da viabilidade técnica do negocio. 

CA4.7 - Comprobouse a viabilidade económica por medio da análise de proxectos 

de investimento. 

CA4.8 - Elaborouse un plan de viabilidade a longo prazo para poder efectuar unha 

mellor planificación na empresa. 

CA6.4 - Confeccionouse e verificouse a contabilidade da empresa. 

CA6.5 - Planificáronse as necesidades financeiras da empresa. 

VIAVILIDADE EMPRESARIAL 

RA3 -  Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica e os 

recursos necesarios, para o que analiza as alternativas dispoñibles e os obxectivos 

marcados co proxecto. 

RA4 -  Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, 

tendo en conta os factores que poidan influír nela. 

RA6 -  Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos departamentos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Os procedementos e instrumentos foron os especificados na 
programación, por ser un módulo de 2º curso do ciclo e xa está 
deseñado para que os contidos sexan impartidos nos dous primeiros 
trimestres. 

Todos os contidos foron desenvolvidos antes do 12 de marzo do 2020. 
foi realizada a entrega do proxecto completo da segunda avaliación o 
día 2 de marzo do 2020. 

A avaliación realizada  foi conforme o recollido na programación do 
curso 2019-20. 

Cualificación final 
ou previa a FCT 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles do módulo e recollidos na 
programación. Entenderase que esta valoración é positiva cando se 
acade unha nota igual o superior a 5 puntos en cada unha das probas 
das dúas avaliacións e das recuperacións realizadas ata a avaliación 
previa a FCT, segundo o recollido na programación. 

Alumnado de 
materia 

pendente e perda 
da avaliación 

continua 

Non procede, (Ver 3º trimestre) 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación)  

Actividades  

Recuperación dos contidos asociados aos resultados de aprendizaxe 
do módulo. 

 

Procedementos e Instrumentos: 

 

- Recepción dos distintos bloques do proxecto para a súa 
correccións pola docente semanalmente, e devolución ao 
alumnado corrixidos. 

- No caso de non achegar os bloques do proxecto nos prazos 
indicados. Realización en xuño dunha proba escrita dos contidos 
do módulo. 

Avaliación 
Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha 
nota igual o superior a 5 puntos. 
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Metodoloxía 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente haberá comunicación atraveso da classroom para 
subverter as dúbidas xurdidas da elaboración do traballo. 
O obxectivo é que o alumnado poda acadar unha valoración positiva neste 
módulo  

Materiais e recursos 

Web ipyme.org, infoautonomos.es, etc. 

Ordenador e conexión a internet. 

Vídeos explicativos das dúbidas xurdidas orixinais da profesora. 

Classroom onde súbese o material, se fose demandado polo 
alumnado. 

Drive. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canles de comunicación: 
Plataforma para compartir documentación en Drive. 
Correo electrónico 
Mensaxeira de comunicados de Google Classroom. 
Videoconferencias Google Meet. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe (por UD) 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
1_O proceso contable por operacións comerciais 

CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu funcionamento. 
CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións informáticas que cumpra empregar para a contabilización. 
CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC 
CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente. 
CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase de operación que representan. 
CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. 
CA1.7 Identificouse a estrutura e o xeito de elaboración do balance de comprobación de sumas e saldos.  
CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables 
derivados das operacións de transcendencia económico-
financeiras dunha empresa, cumprindo os 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 

2_O proceso contable do inmobilizado material e intanxible 
CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu funcionamento. 
CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións informáticas que cumpra empregar para a contabilización. 
CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC 
CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente. 
CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase de operación que representan.  
CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. 
CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 
CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. 
CA2.2 Recoñecéronse os métodos de amortización máis habituais. 
CA2.3 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado. 

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables 
derivados das operacións de transcendencia económico-
financeiras dunha empresa, cumprindo os 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 
RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin 
do exercicio económico con base na información e na 
documentación dun ciclo económico completo, 
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. 

3_O proceso contable dos instrumentos financeiros de activo 
CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu funcionamento. 
CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións informáticas que cumpra empregar para a contabilización. 
CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC  
CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente. 
CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase de operación que representan.  
CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. 
CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 
CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. 

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables 
derivados das operacións de transcendencia económico-
financeiras dunha empresa, cumprindo os 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 
RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin 
do exercicio económico con base na información e na 
documentación dun ciclo económico completo, 
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. 

4_O proceso contable dos instrumentos financeiros de pasivo 
CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu funcionamento. 
CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións informáticas que cumpra empregar para a contabilización. 
CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC 
CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente. 
CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase de operación que representan.  
CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. 
CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 
CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. 

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables 
derivados das operacións de transcendencia económico-
financeiras dunha empresa, cumprindo os 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 
RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin 
do exercicio económico con base na información e na 
documentación dun ciclo económico completo, 
aplicando os criterios do PXC e a lexislación. 

5_O proceso contable dos instrumentos de patrimonio 
CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu funcionamento. 
CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións informáticas que cumpra empregar para a contabilización. 
CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC 
CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente.  

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables 
derivados das operacións de transcendencia económico-
financeiras dunha empresa, cumprindo os 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 
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CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase de operación que representan.  
CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. 
CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 

6_Operacións derivadas do fin do exercicio económico 
CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu funcionamento. 
CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións informáticas que cumpra empregar para a contabilización. 
CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC 
CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente. 
CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase de operación que representan. 
CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. 
CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 
CA2.1 Calculáronse e contabilizáronse as correccións de valor que proceda. 
CA2.2 Recoñecéronse os métodos de amortización máis habituais. 
CA2.3 Realizáronse os cálculos derivados da amortización do inmobilizado. 
CA2.4 Dotáronse as amortizacións que proceda segundo a amortización técnica proposta. 
CA2.5 Realizáronse os asentos derivados da periodización contable. 
CA2.6 Obtívose o resultado por medio do proceso de regularización. 
CA2.7 Rexistrouse a distribución do resultado segundo as normas e as indicacións propostas. 
CA2.8 Rexistráronse en soporte informático os feitos contables e fiscais que se xeran nun ciclo económico completo e contidas nos documentos soporte. 
CA2.9 Rexistráronse nos libros obrigatorios da empresa todas as operacións derivadas do exercicio económico que sexan necesar ias. 
CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables 
derivados das operacións de transcendencia económico-
financeiras dunha empresa, cumprindo os 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 
RA2 - Rexistra contablemente as operacións derivadas do fin 
do exercicio económico con base na información e na 
documentación dun ciclo económico completo, 
aplicando os criterios do PXC e a lexislación 

7_As contas anuais 
CA1.1 Comprobouse a correcta instalación das aplicacións informáticas e o seu funcionamento. 
CA1.2 Seleccionáronse as prestacións, as funcións e os procedementos das aplicacións informáticas que cumpra empregar para a contabilización. 
CA1.3 Caracterizáronse as definicións e as relacións contables fundamentais establecidas nos grupos, nos subgrupos e nas contas principais do PXC 
CA1.4 Rexistráronse, en asentos por partida dobre, as operacións máis habituais relacionadas cos grupos de contas descritos anteriormente. 
CA1.5 Clasificáronse os tipos de documentos mercantís que esixe o PXC, indicando a clase de operación que representan. 
CA1.6 Verificouse o traspaso da información entre as fontes de datos contables. 
CA1.7 Identificouse a estrutura e o xeito de elaboración do balance de comprobación de sumas e saldos.  
CA1.8 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 
CA3.1 Determinouse a estrutura da conta de perdas e ganancias, diferenciando os tipos de resultado que integran.  
CA3.2 Determinouse a estrutura do balance de situación indicando as relacións entre as epígrafes. 
CA3.3 Estableceuse a estrutura da memoria, o estado de cambios no patrimonio e o estado de fluxos de efectivo.  
CA3.4 Confeccionáronse as contas anuais aplicando os criterios do PXC e utilizáronse as aplicacións informáticas correspondentes. 
CA3.5 Determináronse os libros contables obxecto de legalización para a súa presentación ante os organismos correspondentes.  
CA3.6 Verificáronse os prazos de presentación legalmente establecidos nos organismos oficiais correspondentes.  
CA3.7 Cubríronse os formularios de acordo coa lexislación mercantil, utilizando aplicacións informáticas.  
CA3.8 Comprobouse a veracidade e a integridade da información contida nos ficheiros xerados pola aplicación informática.  
CA3.9 Valorouse a importancia das contas anuais como instrumentos de comunicación interna e externa, e información pública. 
CA3.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 
CA3.11 Valorouse a aplicación das normas de protección de datos no proceso contable. 

RA1 - Contabiliza en soporte informático os feitos contables 
derivados das operacións de transcendencia económico-
financeiras dunha empresa, cumprindo os 
criterios establecidos no Plan Xeral de Contabilidade (PXC). 
RA3 - Confecciona as contas anuais e verifica os trámites 
para o seu depósito no Rexistro Mercantil, aplicando a 
lexislación mercantil. 

8_Impostos que gravan a actividade empresarial 
CA1.1 Analizouse a normativa fiscal e as normas aplicables en cada tipo de imposto. 
CA1.2 Seleccionáronse os modelos establecidos pola Facenda pública para atender o procedemento de declaración-liquidación dos impostos. 
CA1.3 Identificáronse os prazos establecidos pola Facenda pública para cumprir as obrigas fiscais.  
CA1.4 Realizáronse os cálculos oportunos para cuantificar os elementos tributarios dos impostos que gravan a actividade económica. 
CA1.5 Cubriuse a documentación correspondente á declaración-liquidación dos impostos utilizando aplicacións informáticas de xestión fiscal.  

RA1 - Realiza a tramitación das obrigas fiscais e contables 
relativas ao imposto de actividades económicas, ao de 
sociedades e ao imposto sobre a renda das persoas físicas, 
aplicando a normativa de carácter mercantil e fiscal. 
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CA1.6 Xeráronse os ficheiros necesarios para a presentación telemática dos impostos, con valoración da eficiencia desta vía. 
CA1.7 Relacionáronse os conceptos contables cos aspectos tributarios. 
CA1.8 Diferenciouse entre resultado contable e resultado fiscal, e especificáronse os procedementos para a conciliación de ambos. 
CA1.9 Contabilizáronse os feitos contables relacionados co cumprimento das obrigas fiscais, incluíndo os axustes fiscais correspondentes. 
CA1.10 Describíronse e cuantificáronse as consecuencias da falta de rigor no cumprimento das obrigas fiscais. 

9_Análise da situación económica-financeira e patrimonial da empresa 
CA1.1 Definíronse as funcións das análises económico-financeira, patrimonial e de tendencia e proxección, e establecéronse as súas diferenzas. 
CA1.2 Seleccionouse a información salientable para a análise dos estados contables que a proporcionan. 
CA1.3 Identificáronse os instrumentos de análise máis significativos e describiuse a súa función. 
CA1.4 Calculáronse as diferenzas, as porcentaxes, os índices e as razóns máis salientables para a análise económica,  financeira e de tendencia e proxección. 
CA1.5 Realizouse un informe sobre a situación económico-financeira da empresa derivada dos cálculos realizados, en comparación cos exercicios anteriores e coa 
media do sector. 
CA1.6 Obtivéronse conclusións con respecto á liquidez, a solvencia, a estrutura financeira e as rendibilidades da empresa. 
CA1.7 Valorouse a importancia da análise dos estados contables para a toma de decisións na empresa e a súa repercusión con respecto aos implicados nesta 
(stakeholders). 
CA1.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas correspondentes. 

RA1 - Elabora informes de análise sobre a situación 
económico-financeira e patrimonial dunha empresa, 
interpretando os estados contables. 

10_O proceso de auditoría na empresa 
CA2.1 Delimitouse o concepto de auditoría, as súas clases (interna e externa) e o seu propósito. 
CA2.2 Sinaláronse os órganos e a normativa que atinxen a auditoría en España. 
CA2.3 Verificáronse as facultades e as responsabilidades dos auditores. 
CA2.4 Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de auditoría e os fluxos de información que se xeran en cada un. 
CA2.5 Determináronse as partes dun informe de auditoría. 
CA2.6 Valorouse a importancia da obrigatoriedade dun proceso de auditoría. 
CA2.7 Valorouse a importancia da colaboración do persoal da empresa nun proceso de auditoría. 
CA2.8 Recoñecéronse as tarefas que debe realizar a empresa nun proceso de auditoría interna ou externa. 
CA2.9 Contabilizáronse os axustes e as correccións contables derivadas de propostas do informe de auditoría. 

RA2 - Caracteriza o proceso de auditoría na empresa e 
describe o seu propósito dentro do marco normativo 
español. 

 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:2º CSAF  

MÓDULO:CONTABILIDADE E FISCALIDADE 
 

  

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

Os procedementos e instrumentos foron os especificados na 
programación, por ser un módulo de 2º curso do ciclo e xa está 
deseñado para que os contidos sexan impartidos nos dous primeiros 
trimestres. 

Todos os contidos foron impartidos antes do 12 de marzo do 2020 e 
tamén foi realizado a proba escrita da segunda avaliación o día 13 de 
marzo do 2020. 

A avaliación realizada foi conforme o recollido na programación do 
curso 2019-20. 

Vista a dificultade do alumnado para afrontar a unidade formativa 
troncal do módulo, a contabilidade, dedicouse máis tempo a esta, 
reducindo a unidade didáctica referida á auditoría da terceira unidade 
formativa a unha breve mención na aula. 

Cualificación final 
ou previa a FCT 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles do módulo e recollidos na 
programación. Entenderase que esta valoración é positiva cando se 
acade unha nota igual o superior a 5 puntos en cada unha das probas 
das dúas avaliacións e das recuperacións realizadas ata a avaliación 
previa a FCT, segundo o recollido na programación. 

Alumnado de 
materia 

pendente e perda 
da avaliación 

continua 

Non procede, (Ver 3º trimestre) 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación)  

Actividades  

Recuperación dos contidos asociados aos resultados de aprendizaxe 
do módulo. 

 

Procedementos e Instrumentos: 

- Envío de actividades tanto prácticas como de razoamento 
teórico, puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, 
con data de entrega. Ditas actividades serán revisadas pola 
docente, e devoltas ao alumnado as correccións. 

- Realización de cuestionarios avaliables. A valoración obtida e a 
resolución será facilitada ao alumnado. 
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Avaliación 

As tarefas terán un peso do 40%, e as probas de control outro 60% 
para a recuperación deste módulo. 

Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha 
nota igual o superior a 5 puntos. 

Metodoloxía  

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente haberá unha clase online explicando o tema a tratar 
nese período e asignaránselle actividades para entregar ao rematar 
a semana. Durante este tempo o alumnado pregunta as dúbidas, 
que se resolven por videoconferencia ou por mensaxe na 
Classroom. 

Con posterioridade, propónselles datas para facer cuestionarios 
valorados de un ou máis temas.  
O obxectivo é que o alumnado poida acadar unha valoración positiva 
neste módulo  

Materiais e recursos 

Libro de texto Contabilidad y Fiscalidad (Paraninfo). 

Apuntes elaborados pola docente 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outros acadados 
pola profesora doutros libros e da súa propia autoría. 

Vídeos explicativos dos temas e de resolución de exercicios orixinais 
da profesora. 

Classroom onde súbese o material, fanse probas mediante 
formularios, achega de actividades, etc. 

Clases online semanais. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canles de comunicación: 
Correo electrónico 
Mensaxeira de comunicados de Google Classroom. 
Videoconferencias Google Meet e con Cisco Webex 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe (por UD)  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
3_Departamento de Recursos Humanos. Función administrativa en Recursos Humanos. 

CA3.1 Describíronse as funcións que cumpra desenvolver na área da empresa que se encarga da xestión de recursos humanos. 
CA3.2 Caracterizáronse habilidades de comunicación efectiva nos papeis laborais. 
CA3.3 Establecéronse as canles de comunicación interna entre os departamentos da empresa, así como entre o persoal e os 
departamentos. 
CA3.4 Analizouse a información que proporcionan os sistemas de control de persoal para a mellora da xestión da empresa. 
CA3.5 Mantívose actualizada a información precisa para o desenvolvemento das funcións do departamento de recursos humanos. 
CA3.6 Estableceuse o xeito de organizar e conservar a documentación do departamento de recursos humanos en soporte convencional 
e informático. 
CA3.7 Utilizouse un sistema informático para o almacenamento e o tratamento da información na xestión dos recursos humanos. 
CA3.8 Valorouse a importancia da aplicación de criterios de seguridade, confidencialidade, integridade e accesibilidade na tramitación 
da información derivada da administración de recursos humanos. 
CA5.8 Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que interveñen nos procesos de formación e promoción. 

RA3 - Coordina os fluxos de información do 
departamento de recursos humanos a través 
da organización, aplicando habilidades 
persoais e sociais en procesos de xestión de 
recursos humanos. 
RA5 - Xestiona os procedementos 
administrativos relativos á formación, a 
promoción e o desenvolvemento de 
recursos humanos, designando os métodos 
e os 
instrumentos máis adecuados. 

4_Selección e formación de persoal. 

CA4.1 Identificáronse os organismos e as empresas salientables no mercado laboral dedicados á selección e a formación de rrhh 
CA4.2 Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de selección de persoal e as súas características fundamentais. 
CA4.3 Identificouse a información que se xera en cada fase dun proceso de selección de persoal. 
CA4.4 Valorouse a importancia do recoñecemento do concepto de perfil do posto de traballo para seleccionar os currículos. 
CA4.5 Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos de selección de persoal máis utilizados en función do perfil do 
posto de traballo. 
CA4.6 Elaborouse a documentación necesaria para levar a cabo o proceso de selección. 
CA4.7 Establecéronse as vías de comunicación orais e escritas coas persoas que interveñen no proceso de selección. 
CA4.8 Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable do proceso de selección. 
CA5.1 Planificáronse as fases dos procesos de formación e promoción de persoal. 
CA5.2 Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos dos procesos de formación. 
CA5.3 Identificouse a información que se xera en cada fase dos procesos de formación e promoción de persoal. 
CA5.4 Elaborouse a documentación necesaria para efectuar os procesos de formación e promoción de persoal. 
CA5.5 Establecéronse os métodos de valoración do traballo e de incentivos. 
CA5.6 Reuniuse información sobre as necesidades formativas da empresa. 
CA5.7 Detectáronse as necesidades de recursos materiais e humanos no proceso de formación. 
CA5.9 Rexistrouse e arquivouse a información e a documentación salientable dos procesos de formación e promoción de persoal. 
CA5.10 Aplicáronse os procedementos administrativos de seguimento e avaliación da formación. 

RA4 - Aplica os procedementos 
administrativos relativos á selección de 
recursos humanos, elixindo os métodos e os 
instrumentos máis adecuados á política de 
cada organización. 
RA5 - Xestiona os procedementos 
administrativos relativos á formación, a 
promoción e o desenvolvemento de 
recursos humanos, designando os métodos 
e os instrumentos máis adecuados. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
 
En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 
Tanto para o alumnado que non teña acadado os resultados de aprendi-
zaxe, como para os aprobados que desexen participar, procederase a: 

 O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento 
teórico, avaliables e semanais, correspondentes a cada tema, con 
data de entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e 
remitidas as correccións. 

 Realización, segundo a materia o precise, de cuestionarios teórico-
prácticos avaliables. A valoración obtida e a resolución será 
facilitada ao alumnado. 

     
As tarefas terán un peso do 30%, e as probas de control outro 70% para a 
recuperación destas avaliacións. 
Para o alumnado que voluntariamente participe, escollerase a nota maior, 
elixindo entre a acadada na primeira ou segunda avaliación, e a obtida no 
período de reforzo.  
 
En relación as materias restantes: 
Recoméndase ao alumnado suspenso que priorice nas materias suspensas. 
Enviarase diverso material (vídeos explicativos, esquemas, 
presentacións,... de cada tema seguindo o libro de texto). 
Semanalmente e con data de entrega, proporanse actividades puntuadas 
do tema tratado. 
As cualificacións desta parte do módulo, so poderá incrementar as 
cualificacións medias obtidas polo alumnado na primeira e na segunda 
avaliación, segundo se explica no apartado de cálculo da Nota Final. 
 

Cualificación final 

 
Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda avaliacións. 
Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual 
o superior a 5 puntos en cada unha das probas dúas avaliacións. 
 
Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas 
avaliados. 

- Segundo, a esa nota media poderase sumar ata 2 puntos polo 
traballo realizado dos temas non cualificados presencialmente (un 
por a entrega e outro por a calidade). Os puntos a sumar serán 
proporcionais á cualificación obtida nestas materias. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os que constan na programación do módulo. 

Criterios de cualificación: 
 

O alumnado de materia pendente tería un exame presencial en xuño, se 
fose posible. Se non: 
 

 A docente enviará, a través da plataforma Classroom  tarefas  
obrigatorias, avaliables e periódicas, con data de entrega limitada. 

 Realizaranse cuestionarios teórico-prácticos avaliables para verificar 
que o alumnado ten acadados os resultados de aprendizaxe 
esperados. 

 Destas achegas, farase unha valoración do 30% das tarefas e do 70% 
do/s cuestionario/s. 

 

En cada unha destas tarefas abordáranse os Resultados de Aprendizaxe e 
Criterios de Avaliación que se consideran na  epígrafe 1 deste documento. 
O alumnado disporá dun tempo limitado e realizaranse en Xuño. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A docente entregará semanalmente  tarefas de repaso de cada un dos 
temas a recuperar. 

 
A docente elaborará cuestionarios teóricos e prácticos consistentes en 
preguntas de test, cuestións curtas e supostos das unidades a recuperar. 

 

Alumnado con 
perda da 

avaliación 
continua 

Non procede. (Non hai alumnado con perda de avaliación continua) 

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

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación e repaso das dúas primeiras avaliacións suspensas, ou 
repaso e reforzo se están aprobadas. Temas 1 a 8 do manual. 

A ampliación dos temas 9 a 11 do manual serán non avaliables. 
Terase en conta o traballo realizado nestas materias en positivo e 
cunha valoración máxima de dous puntos sobre a media dos temas 
avaliados, correspondendo: un punto a entrega completa das 
tarefas en tempo,  e un punto para a calidade de execución destas. 

Metodoloxía  
Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente entrégaselles vídeo explicativo, presentación, 
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esquemas,... do tema a tratar nese período e actividades para 
entregar ao finalizar a semana. Durante este tempo o alumnado 
pregunta as dúbidas,  que se resolven por videoconferencia ou por 
mensaxe na Classroom. 

Con posterioridade, propónselles datas para facer cuestionarios 
valorados de un ou máis temas das dúas primeiras avaliacións. 
Das materias ampliadas realizaran actividades e cuestionarios, que 
serán valorados en positivo si as fan en tempo e ben, e axudarán a 
subir a nota final. 

Materiais e recursos 

Libro de texto: “Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa” (Mc Graw Hill). 

Apuntes. 

Presentacións, esquemas e vídeos achegados pola docente. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outros acadados 
pola profesora de diferentes libros e da súa propia autoría. 

Classroom por avaliacións independentes onde súbese o material, 
fanse probas mediante formularios, achega de actividades, etc. 

Vídeo-chamadas para consulta de dúbidas. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Canles de comunicación: Correo electrónico, Mensaxería de 
comunicados de Google Classroom, Videoconferencias Google 
Meet, Cisco Webex 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

  

UNIDADE 1: ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E DA UNIÓN EUROPEA 

CA1.1 Identificáronse os poderes públicos establecidos na Constitución 

española e as súas respectivas funcións.  

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 

CA1.2 Determináronse os órganos de goberno de cada un dos poderes 

públicos, así como as súas funcións, consonte a súa lexislación 

específica.  

 

CA1.3 Identificáronse os principais órganos de goberno do poder 

executivo das administracións autonómicas e locais, así como as súas 

funcións.  

 

CA1.4 Definiuse a estrutura e as funcións básicas das principais 

institucións da Unión Europea.  
 

CA1.5 Describíronse as funcións e as competencias dos órganos, e a 

normativa aplicable a estes.  
 

CA1.6 Describíronse as relacións entre os órganos da Unión Europea e o 

resto das administracións estatais, así como a incidencia da normativa 

europea na estatal.  

 

  

UNIDADE 2: ACTUALIZACIÓN DA INFORMACIÓN REQUERIDA POLA ACTIVIDADE EMPRESARIAL 

CA2.1 Recoñecéronse as fontes do Dereito de acordo co ordenamento 

xurídico español.  

RA2 - Actualiza periodicamente a información xurídica requirida pola 

actividade empresarial, para o que selecciona a lexislación e a xurisprudencia 

relacionada coa organización.  

CA2.2 Precisáronse as características das normas xurídicas e dos 

órganos que as elaboran, ditan, aproban e publican.  
 

CA2.3 Relacionáronse as leis co resto de normas que as desenvolven, e 

identificáronse os órganos responsables da súa aprobación e da súa 

tramitación. 

 

CA2.4 Identificouse a estrutura dos boletíns oficiais como medio de  
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publicidade das normas.  

CA2.5 Seleccionáronse fontes ou bases de datos de documentación 

xurídica tradicionais e/ou en internet, e establecéronse accesos directos a 

elas, para axilizar os procesos de procura e localización de información.  

 

CA2.6 Detectouse a aparición de nova normativa, xurisprudencia, 

notificacións, etc., consultando habitualmente as bases de datos 

xurídicas que poidan afectar a entidade.  

 

CA2.7 Arquivouse a información achada nos soportes ou formatos 

establecidos, para posteriormente transmitila aos departamentos 

correspondentes da organización.  

 

CA2.8 Aplicáronse as normas de seguridade e confidencialidade da 

información no uso e na custodia dos documentos.  
 

  

UNIDADE 3: ORGANIZACIÓN DA DOCUMENTACIÓN DE CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO ORDINARIO DA EMPRESA 

CA3.1 Identificáronse as diferenzas e as similitudes entre as formas 

xurídicas de empresa.  

RA3 - Organiza os documentos xurídicos relativos á constitución e o 

funcionamento das entidades, cumprindo a normativa civil e mercantil 

segundo as directrices definidas.  

CA3.2 Determinouse o proceso de constitución dunha sociedade 

mercantil, e indicouse a normativa mercantil aplicable e os documentos 

xurídicos que se xeran.  

  

CA3.3 Precisáronse as funcións dos fedatarios e os rexistros públicos, 

así como a estrutura e as características dos documentos públicos 

habituais no ámbito dos negocios.  

  

CA3.4 Describíronse e analizáronse as características e os aspectos máis 

significativos dos modelos de documentos máis habituais na vida 

societaria (estatutos, escrituras, actas, etc.).  

  

CA3.5 Elaboráronse documentos societarios a partir dos datos 

achegados, modificando e adaptando os modelos dispoñibles.  
 

CA3.6 Recoñeceuse a importancia da actuación dos fedatarios na 

elevación a público dos documentos, estimando as consecuencias de non 

realizar os trámites oportunos.  

 

CA3.7 Determináronse as peculiaridades da documentación mercantil  
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acorde ao obxecto social da empresa.  

CA3.8 Verificouse o cumprimento das características e os requisitos 

formais dos libros da sociedade esixidos pola normativa mercantil.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

 

En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 

 

Tanto para o alumnado que non superase os estándares de aprendizaxe, 

como para os aprobados que desexen participar, procederase a: 

 

 O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento teórico, 

puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con data de 

entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e devoltas 

ao alumnado corrixidas e puntuadas. 

 Realizar, cada un ou dous temas, segundo a materia o precise, un 

cuestionario avaliable mediante una proba de control. A valoración 

obtida e a resolución será facilitada ao alumnado. 

     

As tarefas terán un peso do 30%, e as probas de control outro 70% para a 

recuperación destas avaliacións. Para o alumnado que voluntariamente 

participase, escollerase a nota maior, elixindo entre a acadada na primeira ou 

segunda avaliación, e a correspondente obtida no período de reforzo.  

 

Cualificación final 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos criterios 

de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda avaliacións. 

Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual o 

superior a 5 puntos en cada unha das probas e actividades correspondentes a 

cada unha das dúas avaliacións. 

 

Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 

 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas avaliados. 

- Segundo, a esa nota media, poderase sumar ata 2 puntos polo traballo 

realizado dos temas non cualificados presencialmente, correspondendo 

até un pola entrega e até outro pola calidade e corrección das respostas.  

Os puntos a sumar serán proporcionais á cualificación obtida nestas 

materias. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 

Todos os que figuren na programación do módulo. 

 

Criterios de cualificación: 

 

O alumnado de materia pendente tería un exame presencial en xuño, se 

fose posible. No caso de que non se puidese realizar de forma presencial: 

 

 O docente enviará  tarefas  obrigatorias, puntuables e periódicas, 

con data de entrega limitada, correspondentes aos contidos dos 
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temas do módulo. 

 Realizaranse dous cuestionarios avaliables correspondentes aos 

contidos correspondentes as unidades 1 e 2 o primeiro, e a unidade 3  

segundo. 

 Destas achegas, farase unha valoración do 30% das tarefas e do 70% 

os cuestionarios e probas escritas. 
 

En cada unha destas tarefas abordáranse os Resultados de Aprendizaxe e 

Criterios de Avaliación que se consideran  epígrafe 1 deste documento.  

 

O alumnado disporá dun tempo limitado e realizarase en xuño. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

O docente entregará tarefas semanalmente os contidos correspondentes as 

unidades didácticas que estarán divididos por semanas ou quincenas en 

función da dificultade dos mesmo. 

 

O docente datará probas valoradas consistentes en test de avaliación de 

contidos das unidades impartidas cunha periodicidade quincenal. 

 

 

Alumnado con 
perda da 

avaliación 
continua 

Criterios de avaliación: 

 

Os que figuran no epígrafe 1. 

Criterios de cualificación: 

 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua terá que realizar 

unha proba sobre os criterios de avaliación considerados mínimos esixibles 

da primeira e segunda avaliación. Esta proba será telemática no caso de que 

non se poida realizar de xeito presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

O docente entregará tarefas consistentes en repaso de cada tema  

semanalmente. 

 

O docente elaborará probas valoradas consistentes en test de preparación e 

exercicios escritos  que sirvan de preparación para o exame final cunha 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación e repaso das dúas primeiras avaliacións suspensas, ou 

repaso e reforzo se están aprobadas, e que se corresponde cos unidades 1 

e 2 da programación na primeira avaliación e coa unidade 3 da mesma na 

segunda avaliación 

 

A ampliación das últimas unidades da programación e que se 

corresponde coas unidades 4 e 5 da programación, serán non avaliables. 

Terase en conta o traballo realizado nestas materias en positivo e cunha 

valoración máxima de dous puntos sobre a media dos temas avaliados, 

correspondendo: un punto a entrega completa das tarefas,  e un punto 

para a calidade de execución destas tarefas e da corrección das probas. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

 

Semanalmente faise una clase virtual, tras a lectura do tema, para explicar 

as partes que precisen unha clarificación e explicación máis profunda, que 

pode ser completado cun vídeo explicativo dos contidos se fose preciso. 

Envíanse actividades para entregar sobre os contidos explicados  cunha 

data de entrega semanal. Durante este tempo o alumnado pregunta as 

dúbidas, e se lle resolven mediante titorías por videoconferencias, por 

mensaxe na classroom ou no correo electrónico. Con posterioridade, 

propónselles datas para facer cuestionarios valorados de un ou máis temas 

das dúas primeiras avaliacións.  

 

 

Das materias ampliadas realizaranse tanto actividades coma cuestionarios 

para valorar os coñecementos adquiridos, que se valoraran en positivo si 

as fan en tempo e correctamente, e axudarán a subir a nota final, pero que 

nin son obrigatorias nin terán unha valoración negativa na nota final en 

ningún caso. 

 

Materiais e 
recursos 

Libro de texto “Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial” da 

editorial MacMillan Education. 

 

Apuntamentos do profesor. 

 

Recursos web indicados en cada un dos temas para completar e ampliar 

os contidos. 

 

Ordenador e conexión a internet. 

 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outras acadados pola 

profesora doutros libros e da súa propia autoría. 
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Classroom por avaliacións independentes onde súbese o material, fanse 

probas mediante formularios, achega de actividades, etc. 

 

Vídeo chamadas para consulta de dúbidas e resolución de problemas que 

se atopen. 

 

Consulta e comunicación continua mediante classroom e correo 

electrónico. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é directa.  

 

Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de correo 

do instituto. 

 

Utilizamos distintos canles de comunicación: 

Correo electrónico 

Mensaxería de comunicados de Google Classroom. 

Videoconferencias Google Meet. 

Chamadas telefónicas. 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina Web do centro. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe 

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 
CA 1.1  Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial.

    

CA 1.2  Diferenciouse entre investimento e financiamento, entre investimento 

e gasto, entre gasto e pagamento, e entre ingreso e cobramento. 

CA 1.3  Distinguíronse os sectores económicos baseándose na tipoloxía de 

actividades que se desenvolven neles. 

CA 1.4  Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa 

patrimonial. 

CA 1.5  Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo 

esixible e o patrimonio neto. 

CA 1.6  Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio 

financeiro, e ambos coas fases do ciclo económico da actividade empresarial. 

CA 1.7  Clasificouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas 

patrimoniais. 

RA 1  Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade 

empresarial. 

 
 

Materia impartida na primeira avaliación. 

CA 3.1  Identificouse a normativa fiscal básica. 

CA 3.2  Clasificáronse os tributos e identificáronse as súas características 

básicas. 

CA 3.3  Identificáronse os elementos tributarios. 

CA 3.4  Clasificáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre os 

directos e os indirectos. 

CA 3.5  Identificáronse as principais figuras impositivas da actividade 

empresarial. 

RA 3  Xestiona a información sobre tributos que afectan ou gravan a actividade 

comercial da empresa, para o que selecciona e aplica a normativa mercantil e fiscal. 

 
 
 
 
 

Materia impartida na primeira avaliación. 
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CA 3.6  Identificáronse as normas mercantís e fiscais básicas aplicables ás 

operacións de compravenda. 

CA 3.7  Distinguíronse e recoñecéronse as operacións suxeitas, exentas e non 

suxeitas a IVE. 

CA 3.8  Diferenciáronse os réximes especiais do IVE. 

CA 3.9  Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así como os 

libros rexistros (voluntarios e obrigatorios) para as empresas. 

CA 3.10  Calculáronse as cotas liquidables do imposto e elaborouse a 

documentación correspondente á súa declaración-liquidación. 

CA 3.11  Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e 

información. 

CA 4.1  Determináronse os elementos do contrato mercantil de compravenda. 

CA 4.2  Establecéronse os fluxos de documentación administrativa 

relacionados coa compra e a venda. 

CA 4.3 Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e a 

venta na empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir. 

CA 4.4  Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercancías, 

así como a documentación administrativa asociada. 

CA 4.5  Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra 

a lexislación e os procedementos internos dunha empresa. 

CA 4.6  Identificáronse os parámetros e a información que deben ser 

rexistrados nas operacións de compravenda. 

CA 4.7  Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e 

salvagarda da información, así como criterios de calidade no proceso 

RA 4  Elabora e organiza a documentación administrativa das operacións de 

compravenda, en relación coas transaccións comerciais da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Materia impartida na primeira avaliación. 
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administrativo. 

CA 4.8  Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. 

CA 4.9  Utilizáronse aplicacións informáticas específicas. 

 
CA 5.1 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría, valorando 

os procedementos de autorización de pagamentos e xestión dos 

cobramentos. 

CA 5.2  Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na 

empresa, así como os seus documentos xustificativos, tendo en conta a 

diferenza entre pagamento ao contado e aprazado. 

CA 5.3  Comparáronse as formas de financiamento comercial máis usuais. 

CA 5.4  Aplicáronse as leis financeiras de capitalización simple ou composta en 

función do tipo de operacións. 

CA 5.5  Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de 

desconto. 

CA 5.6  Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e 

servizos bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o desconto 

comercial. 

 
RA 5  Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos analizando a 

documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. 

 
 
 
 

Materia impartida na segunda avaliación. 

  
 

 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
 
En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 
 

Tanto para o alumnado que non haxa superado os resultados de 
aprendizaxe, como para os aprobados que desexen participar, 
procederase a: 

 
 O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento 

teórico, puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con 
data de entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e 
devoltas ao alumnado corrixidas e puntuadas. 

 Realizar, cada un ou dous temas, segundo a materia o precise, un 
cuestionario avaliable mediante formularios de Google, follas de 
cálculo, ou calquera outro soporte. A valoración obtida e a 
resolución será facilitada ao alumnado. 

     
As tarefas terán un peso do 50%, e as probas de control outro 50% para a 
recuperación destas avaliacións. Para o alumnado que voluntariamente 
haxa participado, escollerase a nota maior, elixindo entre a acadada na 
primeira ou segunda avaliación, e a obtida no período de reforzo.  

 
En relación as materias restantes: 
 

Recoméndase ao alumnado suspenso que priorice nas materias 
suspensas.  
Enviarase un vídeo explicativo de cada tema seguindo o libro de texto, 
así como de actividades resoltas. 
Semanalmente procederase a propoñer actividades puntuadas con data 
de entrega do tema tratado. 
As cualificacións destas materias restantes, so poderán incrementar as 
cualificacións medias obtidas polo alumnado na primeira e na segunda 
avaliación, segundo se explica no apartado de cálculo da Nota Final. 

Cualificación final 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda 
avaliacións. Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade 
unha nota igual o superior a 5 puntos en cada unha das probas dúas 
avaliacións. 
 
Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 
 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas 
avaliados. 
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- Segundo, a esa nota media poderase sumar ata 2 puntos polo 
traballo realizado dos temas non cualificados presencialmente. Os 
puntos a sumar serán ata  1 por entregas completas e ata 1 por 
calidade das entregas, e serán proporcionais á cualificación obtida 
nestas materias. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
CA 1.1  Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial.  

CA 1.2  Diferenciouse entre investimento e financiamento, entre investimento e 

gasto, entre gasto e pagamento, e entre ingreso e cobramento. 

CA 1.3  Distinguíronse os sectores económicos baseándose na tipoloxía de 

actividades que se desenvolven neles. 

CA 1.4  Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa 

patrimonial. 

CA 1.5  Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo 

esixible e o patrimonio neto. 

CA 1.6  Relacionouse o patrimonio económico da empresa co patrimonio 

financeiro, e ambos coas fases do ciclo económico da actividade empresarial. 

CA 1.7  Clasificouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas 

patrimoniais. 

CA 2.1  Distinguíronse as fases do ciclo contable completo adaptándoas á 

lexislación española. 

CA 2.2  Definiuse o concepto de conta como instrumento para representar os 

elementos patrimoniais e feitos económicos da empresa. 

CA 2.3  Determináronse as características máis importantes do método de 

contabilización por partida dobre. 

CA 2.4  Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de 

rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimoniais. 

CA 2.5  Definiuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as contas 

de ingresos e os gastos. 

CA 2.6  Recoñeceuse o PXC como instrumento de harmonización contable. 

CA 2.7 Relacionáronse as partes do PXC e diferenciáronse as obrigatorias das non 

obrigatorias. 

CA 2.8  Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos 

criterios do PXC, identificando a súa función na asociación e a desagregación da 

información contable. 

CA 2.9  Identificáronse as contas anuais que establece o PXC e determinouse a 

súa función. 
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CA 3.1  Identificouse a normativa fiscal básica. 

CA 3.2  Clasificáronse os tributos e identificáronse as súas características básicas. 

CA 3.3  Identificáronse os elementos tributarios. 

CA 3.4  Clasificáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre os directos e 

os indirectos. 

CA 3.5  Identificáronse as principais figuras impositivas da actividade empresarial. 

CA 3.6  Identificáronse as normas mercantís e fiscais básicas aplicables ás 

operacións de compravenda. 

CA 3.7  Distinguíronse e recoñecéronse as operacións suxeitas, exentas e non 

suxeitas a IVE. 

CA 3.8  Diferenciáronse os réximes especiais do IVE. 

CA 3.9  Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así como os 

libros rexistros (voluntarios e obrigatorios) para as empresas. 

CA 3.10  Calculáronse as cotas liquidables do imposto e elaborouse a 

documentación correspondente á súa declaración-liquidación. 

CA 3.11  Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e 

información. 

CA 4.1  Determináronse os elementos do contrato mercantil de compravenda. 

CA 4.2  Establecéronse os fluxos de documentación administrativa relacionados 

coa compra e a venda. 

CA 4.3 Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e a venta 

na empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir. 

CA 4.4  Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercancías, así 

como a documentación administrativa asociada. 

CA 4.5  Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a 

lexislación e os procedementos internos dunha empresa. 

CA 4.6  Identificáronse os parámetros e a información que deben ser rexistrados 

nas operacións de compravenda. 

CA 4.7  Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda 

da información, así como criterios de calidade no proceso administrativo. 

CA 4.8  Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. 

CA 4.9  Utilizáronse aplicacións informáticas específicas. 

CA 5.1 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría, valorando os 

procedementos de autorización de pagamentos e xestión dos cobramentos. 

CA 5.2  Identificáronse os medios de pagamento e cobramento habituais na 

empresa, así como os seus documentos xustificativos, tendo en conta a diferenza 
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entre pagamento ao contado e aprazado. 

CA 5.3  Comparáronse as formas de financiamento comercial máis usuais. 

CA 5.4  Aplicáronse as leis financeiras de capitalización simple ou composta en 

función do tipo de operacións. 

CA 5.5  Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de 

desconto. 

CA 5.6  Calculáronse as comisións e os gastos en determinados produtos e 

servizos bancarios relacionados co aprazamento do pagamento ou o desconto 

comercial. 

CA 6.1  Identificáronse e codificáronse as contas que interveñen nas operacións 

relacionadas coa actividade comercial conforme o PXC-PEME. 

CA 6.2  Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME. 

CA 6.3  Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables máis 

habituais do proceso comercial. 

CA 6.4  Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación de IVE. 

CA 6.5  Rexistráronse os feitos contables previos ao pechamento do exercicio 

económico. 

CA 6.6  Calculouse o resultado contable e o balance de situación final. 

CA 6.7  Preparouse a información económica salientable para elaborar a memoria 

para un exercicio económico concreto. 

CA 6.8  Utilizáronse aplicacións informáticas específicas. 

CA 6.9  Realizáronse as copias de seguridade segundo o protocolo establecido 

para salvagardar os datos rexistrados. 

CA 6.10  Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. 

CA 7.1  Establecéronse a función e os métodos do control da tesouraría na 

empresa. 

CA 7.2  Cubríronse os libros e rexistros de tesouraría. 

CA 7.3  Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da 

caixa e detectáronse as desviacións. 

CA 7.4  Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do 

banco. 

CA 7.5 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de 

previsión financeira. 

CA 7.6  Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos con 

empresas e entidades externas. 

CA 7.7 Valorouse a utilización de medios en liña, administración electrónica e 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 11 CENTRO:IES RIBEIRO DO LOURO 
CURSO: :1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

MATERIA: PROCESO INTEGRAL DA ACTIVIDADE 
COMERCIAL 

 

  

 

outros substitutivos da presentación física dos documentos. 

CA 7.8  Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de 

responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información. 

CA 7.9  Utilizouse a folla de cálculo e outras ferramentas informáticas para a 

xestión de tesouraría. 

CA 7.10  Identificouse o procedemento para a presentación de documentos de 

cobramento e pagamento ante as administracións públicas. 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado de materia pendente tería un exame presencial en xuño, se 
fose posible. Se non: 

 
 A/o docente enviará  actividades obrigatorias, puntuables e 

periódicas, con data de entrega limitada. 
 As veces que cada un/ha considere, da materia que cada un 

considere, realizarase un cuestionario avaliable. 
 Destas achegas, farase unha valoración do 30% das tarefas e do 70% 

do/s cuestionario/s. 
 

En cada unha destas tarefas abordáranse os Resultados de Aprendizaxe e 
Criterios de Avaliación que se consideran  epígrafe 1 deste documento. O 
alumnado disporá dun tempo limitado e realizaranse en Xuño. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
A docente entregará tarefas consistentes en boletíns de actividades 
semanalmente con data de entrega. 
A docente datará probas valoradas consistentes en formularios de un ou 
dous temas ao rematar as tarefas semanais. 
Datas e contidos das probas: 

- Tema 1: 06/05/2020 
- Tema 2: 13/05/2020 
- Tema 3: 20/05/2020 
- Tema 4: 27/06/2020 
- Tema 5:03/06/2020 
- Tema 6 e 7: 10/06/2020 

Alumnado de  
perda da 

avaliación 
continua 

Criterios de avaliación: 
 
Os descritos no epígrafe 1. 
 

Criterios de cualificación: 
 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua terá que realizar 
unha proba sobre os criterios de avaliación considerados mínimos 
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esixibles da primeira e segunda avaliación. Esta proba será telemática no 
caso de que non se poida realizar de xeito presencial no mes de Xuño.. 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

A docente entregará tarefas consistentes en boletíns de actividades 
semanalmente con data de entrega. 
A docente datará probas valoradas consistentes en formularios de un ou 
dous temas ao rematar as tarefas semanais. 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación e repaso das dúas primeiras avaliacións suspensas, ou 
repaso e reforzo se están aprobadas. Temas 1 a 5 na primeira 
avaliación, e 6 e 7 na segunda. 

A ampliación dos Temas 8 a 15, serán non avaliables.  Terase en 
conta o traballo realizado nestas materias en positivo e cunha 
valoración máxima de dous puntos sobre a media dos temas 
avaliados, correspondendo: un punto a entrega completa das 
tarefas,  e un punto para a calidade de execución destas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente entrégaselles un vídeo explicativo do tema a tratar 
nese período e actividades para entregar ao finalizar a semana. 
Durante este tempo o alumnado pregunta as dúbidas, e se lle 
resolven mediante vídeos explicativos ou por mensaxe na 
classroom. 

Con posterioridade, propónselles datas para facer cuestionarios 
valorados de un ou máis temas das dúas primeiras avaliacións. Das 
materias ampliadas só se realizarán actividades, que valoraranse en 
positivo si as fan en tempo e ben, e axudarán a subir a nota final. 

Materiais e recursos 

Libro de texto “Proceso integral de la actividad comercial” da 
editorial Mc Graw Hill.. 

Web da axencia tributaria e do Banco de España. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outras acadados 
pola profesora doutros libros e da súa propia autoría. 

Vídeos explicativos dos temas e de resolución de exercicios orixinais 
da profesora. 

Classroom por avaliacións independentes onde súbese o material, 
fanse probas mediante formularios, achega de actividades, etc. 

Vídeo-chamadas para consulta de dúbidas. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canles de comunicación: 
Correo electrónico 
Mensaxería de comunicados de Google Classroom. 
Videoconferencias Google Meet. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro:  
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 
CA 1.1  Organizáronse os elementos e os espazos de traballo. 
CA 1.2  Mantívose a posición corporal correcta. 
CA 1.3  Identificouse a posición correcta dos dedos nas ringleiras do teclado alfanumérico. 
CA 1.4  Precisáronse os requisitos básicos dun equipamento informático e as funcións de posta en marcha do terminal 
informático. 
CA 1.5  Empregáronse coordinadamente as ringleiras do teclado alfanumérico e as teclas de signos e puntuación. 
CA 1.6  Utilizouse o método de escritura ao tacto en parágrafos de dificultade progresiva e en táboas sinxelas. 
CA 1.7  Utilizouse o método de escritura ao tacto para realizar textos nas linguas propias e en linguas estranxeiras. 
CA 1.8  Controlouse a velocidade (mínimo de 350 ppm) e a precisión (máximo dunha falta por minuto), coa axuda dun 
programa informático. 
CA 1.9  Aplicáronse as normas de presentación dos documentos de texto. 
CA 1.10  Localizáronse e corrixíronse os erros mecanográficos, ortográficos e sintácticos. 

RA 1  Procesa textos alfanuméricos 
nun teclado estendido aplicando as 
técnicas mecanográficas. 

CA 1.1  Realizáronse probas de funcionamento dos equipamentos informáticos. 
CA 1.2  Comprobáronse as conexións dos portos de comunicación. 
CA 1.3  Identificáronse os elementos básicos (de hardware e software) dun sistema en rede. 
CA 1.4  Caracterizáronse os procedementos xerais de operacións nun sistema de rede. 
CA 1.5  Utilizáronse as funcións básicas do sistema operativo. 
CA 1.6  Aplicáronse medidas de seguridade e confidencialidade, identificando o programa tornalumes e o antivirus. 
CA 1.7  Compartiuse información con outros usuarios da rede. 
CA 1.8  Executáronse funcións básicas de usuario (conexión, desconexión, óptimo aproveitamento do espazo de 
almacenamento, utilización de periféricos, comunicación con outros usuarios, conexión con outros sistemas ou redes, etc.). 

CA 1.9  Identificáronse e establecéronse as fases do proceso de instalación e actualización. 

RA 1  Mantén en condicións óptimas 
de funcionamento os equipamentos, 
as aplicacións e a rede, instalando e 
actualizando os compoñentes de 
hardware e software necesarios. 

CA 3.1  Utilizáronse funcións, prestacións e procedementos dos procesadores de textos e autoedición. 
CA 3.2  Identificáronse as características de cada tipo de documento. 
CA 3.3  Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada e aplicando as normas de estrutura. 
CA 3.4  Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos tipo, incluíndo utilidades de combinación. 
CA 3.5  Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, etc. 
CA 3.6  Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. 
CA 3.7  Recuperouse e utilizouse a información almacenada. 
CA 3.8  Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de seguridade, integridade e confidencialidade dos 
datos. 

RA 3  Elabora documentos de textos, 
utilizando as opcións avanzadas dun 
procesador de textos. 
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 
CA 1.1  Detectáronse necesidades de información. 
CA 1.2  Identificáronse as fontes de obtención de información e establecéronse prioridades. 
CA 1.3  Elixíronse buscadores en intranet e en internet segundo criterios de rapidez e de opcións de procura. 
CA 1.4  Empregáronse ferramentas web 2.0 para obter e producir información. 
CA 1.5  Utilizáronse os criterios de procura para restrinxir o número de resultados que se obteñan. 
CA 1.6  Aplicáronse sistemas de seguridade, protección, confidencialidade e restrición da información. 
CA 1.7  Canalizouse a información obtida, arquivándoa e/ou rexistrándoa, de ser o caso. 
CA 1.8  Organizáronse os ficheiros para facilitar a procura posterior. 
CA 1.9  Actualizouse a información necesaria. 
CA 1.10  Cumpríronse os prazos previstos. 
CA 1.11  Realizáronse copias dos ficheiros. 
CA 1.12  Utilizáronse os compresores e os descompresores de ficheiros. 

RA 1  Xestiona os sistemas de arquivos 
buscando e seleccionando con medios 
convencionais e informáticos a 
información necesaria. 

CA 2.1  Xestionáronse de xeito integrado bases de datos, textos, imaxes, etc., importando e exportando datos provenientes 
de follas de cálculo e obtendo documentos compostos de todas estas posibilidades. 
CA 2.2  Seleccionáronse arquivos audiovisuais de fontes externas e elixiuse o formato óptimo destes. 
CA 2.3  Creouse e mantívose un banco propio de recursos audiovisuais. 
CA 2.4  Personalizáronse os ficheiros audiovisuais en función do obxectivo do documento que se queira obter. 
CA 2.5  Respectouse a lexislación específica en materia de protección de ficheiros audiovisuais. 

RA 2  Xestiona integradamente a 
información proveniente de diversas 
aplicacións, así como ficheiros 
audiovisuais, utilizando programas e 
periféricos específicos. 

CA 3.1  Utilizouse a aplicación de correo electrónico. 
CA 3.2  Identificouse o emisor, o destinatario e o contido nunha mensaxe de correo. 
CA 3.3  Aplicáronse filtros de protección de correo non desexado. 
CA 3.4  Canalizóuselles a información a todos os implicados. 
CA 3.5  Comprobouse a recepción da mensaxe. 
CA 3.6  Organizáronse as bandexas de entrada e saída. 
CA 3.7  Rexistrouse a entrada e a saída de correos. 
CA 3.8  Imprimíronse, arquiváronse ou elimináronse as mensaxes de correo. 
CA 3 9  Aplicáronse as funcións e as utilidades que ofrece a axenda electrónica como método de organización do 
departamento. 
CA 3.10  Conectáronse e sincronizáronse axendas do equipamento informático con dispositivos móbiles. 

RA 3  Xestiona o correo e a axenda 
electrónica utilizando aplicacións 
específicas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 
En relación os temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións. 

Tanto para o alumnado que non haxa superado os resultados de 
aprendizaxe, como para os aprobados que desexen participar, procederase 
a: 

 O envío de actividades tanto prácticas como de razoamento teórico, 
puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, con data de 
entrega. Ditas actividades serán revisadas pola docente, e devoltas ao 
alumnado corrixidas e puntuadas. 

 Realizar, cada un ou dous temas, segundo a materia o precise, un 
cuestionario avaliable mediante. Google Classroom .. A valoración 
obtida e a resolución será facilitada ao alumnado. 

As tarefas terán un peso do 50%, e as probas de control outro 50% para a 
recuperación destas avaliacións. Para o alumnado que voluntariamente haxa 
participado, escollerase a nota maior, elixindo entre a acadada na primeira ou 
segunda avaliación, e a obtida no período de reforzo.  

 

En relación as materias restantes: 

Recoméndase ao alumnado suspenso que priorice nas materias suspensas.  

Enviarase material (p.e. Apuntes e vídeos explicativo de youtube de cada 
tema, así como de actividades resoltas). 

Semanalmente procederase a propoñer actividades puntuadas con data de 
entrega do tema tratado. 

 As cualificacións destas materias restantes, so poderán incrementar as 
cualificacións medias obtidas polo alumnado na primeira e na segunda 
avaliación, segundo se explica no apartado de cálculo da Nota Final. 

Cualificación 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos criterios 
de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda avaliacións. 
Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual o 
superior a 5 puntos en cada unha das probas dúas avaliacións. 

 

Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito: 

 

- Primeiro calcularase a nota media das puntuacións dos temas 
avaliados. 

- Segundo, a esa nota media poderase sumar ata 2 puntos polo traballo 
realizado dos temas non cualificados presencialmente (un por a 
entrega e outro por a calidade). Os puntos a sumar serán proporcionais 
á cualificación obtida nestas materias. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Procedementos e Instrumentos: 
Todos os contidos foron impartidos no curso 2018/2019. 
Os procedementos, instrumentos e criterios de avaliación foron os 
especificados na programación. 
 

Criterios de cualificación: 
Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos criterios 
de avaliación imprescindibles do módulo e recollidos na programación. 
Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade unha nota igual o 
superior a 5 puntos en cada unha das probas das tres avaliacións. 

 Enviarase  tarefas  obrigatorias, puntuables e periódicas, con data de 
entrega limitada. 

 Realizarase un cuestionario e supostos  avaliables. 
 Destas achegas, farase unha valoración do 50% das tarefas e do 50% 

do/s cuestionario/s e supostos.. 
 

Alumnado con 
perda da 

avaliación 
continua 

No hai ningún alumno con perda de avaliación continua 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Recuperación e repaso das dúas primeiras avaliacións suspensas, ou 
repaso e reforzo se están aprobadas. Unidades didácticas 1, 2, 8 e 9 
na primeira avaliación, e Unidades didácticas 3 e 7 na segunda. 

A ampliación das Unidades didácticas 4, 5 e 6 serán non avaliables. 
Terase en conta o traballo realizado nestas materias en positivo e 
cunha valoración máxima de dous puntos sobre a media dos temas 
avaliados, correspondendo: un punto a entrega completa das 
tarefas,  e un punto para a calidade de execución destas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet. 

Semanalmente entrégaselles apuntes e vídeos explicativo do tema 
a tratar nese período e actividades para entregar ao finalizar a 
semana. Durante este tempo o alumnado pregunta as dúbidas, e se 
lle resolven mediante vídeosconferencias ou por mensaxe na 
classroom. 

Con posterioridade, propónselles datas para facer cuestionarios 
valorados de un ou máis temas das dúas primeiras avaliacións. Das 
materias ampliadas só se realizarán actividades, que valoraranse en 
positivo si as fan en tempo e ben, e axudarán a subir a nota final. 

Materiais e recursos 

Apuntes elaborados pola docente. 

Enlaces a vídeos explicativos de Youtube. 

Ordenador e conexión a internet. 

Exercicios acadados de libros de texto e da súa propia autoría. 

Arquivos de excel explicativos de resolución de exercicios. 

Classroom por avaliacións independentes onde súbese o material, 
fanse probas mediante formularios, achega de actividades, etc. 

Vídeo-chamadas para consulta de dúbidas. 

Foro de inquedanzas e dúbidas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa. (En ciclo medio cambiar) 
Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta de 
correo do instituto. 
Utilizamos distintos canales de comunicación: exemplos 
Correo electrónico 
Mensaxería de comunicados de Google Classroom. 
Videoconferencias Google meet. 
Chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/
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