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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Resultados  de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª AVALIACIÓN 

 Determinar os elementos patrimoniais da empresa analizando a actividade 

empresarial. 

 

 Identificar as fases do ciclo económico da actividade empresarial. 

   

 

 Diferenciar  entre investimento e financiamento, entre investimento e gasto, entre gasto e pagamento, e entre 
ingreso e cobramento. 

 

 Distinguir os sectores económicos baseándose na tipoloxía de actividades que se desenvolven neles. 

 

 Definir conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e masa patrimonial. 

 

 Identificar as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo esixible e o patrimonio neto. 

 

 Relacionar o patrimonio económico da empresa co patrimonio financeiro, e ambos coas fases do ciclo económico 
da actividade empresarial. 

 

 Clasificar un conxunto de elementos patrimoniais en masas patrimoniais. 

 Integrar a normativa contable e o método da partida dobre analizando o PXC-PEME e 
a metodoloxía contable. 

 Distinguir as fases do ciclo contable completo adaptándoas á lexislación española. 

   

 Definir o concepto de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e feitos económicos da 
empresa. 

   

 Determinar as características máis importantes do método de contabilización por partida dobre. 

 

 Recoñecer os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificacións do valor dos elementos 
patrimoniais. 

  

 Definir o concepto de resultado contable e diferenciáronse as contas de ingresos e os gastos. 

 

 Recoñecer o PXC como instrumento de harmonización contable. 

   

 Codificar un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC, identificando a súa función na 
asociación e a desagregación da información contable. 
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 Identificar as contas anuais que establece o PXC e determinar a súa función. 

 Xestionar a información sobre tributos que afectan ou gravan a actividade comercial 
da empresa, para o que selecciona e aplica a normativa mercantil e fiscal. 

 Identificar  a normativa fiscal básica. 

 

 Clasificar os tributos e identificar as súas características básicas. 

 Identificar os elementos tributarios. 

 

 Clasificar os impostos tendo en conta a diferenza entre os directos e os indirectos. 

 

 Identificar a s principais figuras impositivas da actividade empresarial. 

   

 Identificar as normas mercantís e fiscais básicas aplicables ás operacións de compravenda. 

 

 Distinguir e recoñecer  as operacións suxeitas, exentas e non suxeitas a IVE. 

 

 Diferenciar os réximes especiais do IVE. 

 

 Determinar  as obrigas de rexistro en relación co IVE, así como os libros rexistros (voluntarios e obrigatorios) para 
as empresas. 

 

 Calcular as cotas liquidables do imposto e elaborouse a documentación correspondente á súa declaración-
liquidación. 

 

 Recoñecer a normativa sobre a conservación de documentos e información. 

2ª AVALIACIÓN  

 Elaborar e organizar a documentación administrativa das operacións de compravenda, 
en relación coas transaccións comerciais da empresa. 

 Determinar os elementos do contrato mercantil de compravenda. 

  

 Establecer os fluxos de documentación administrativa relacionados coa compra e a venda. 

 

 Identificar e cubrir os documentos relativos á compra e a venta na empresa, precisando os requisitos formais que 
deban reunir 

. 

 Recoñecer os procesos de expedición e entrega de mercancías, así como a documentación administrativa 
asociada. 
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 Verificar que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e os procedementos internos 
dunha empresa. 

  

 Identificar os parámetros e a información que deben ser rexistrados nas operacións de compravenda. 

 

 Valorar a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da información, así como criterios de 
calidade no proceso administrativo. 

 

 Xestionar a documentación manifestando rigor e precisión. 

 

 

3ª AVALIACIÓN  

Determinar os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos analizando a 
documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. 

 

 Diferenciar os fluxos de entrada e saída de tesouraría, valorando os procedementos de autorización de pagamentos 
e xestión dos cobramentos. 

  

 Identificar s 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. 

 

 Comparar  as formas de financiamento comercial máis usuais. 

 

 Aplicar as leis financeiras de capitalización simple ou composta en función do tipo de operacións. 

 

 Calcular  a liquidación de efectos comerciais, en operacións de desconto. 

 

  Calcular  as comisións e os gastos en determinados produtos e servizos bancarios relacionados co aprazamento 
do pagamento ou o desconto comercial 

. 

 Rexistrar os feitos contables básicos derivados da actividade comercial e dentro dun ciclo económico, aplicando a 
metodoloxía contable e os principios e as normas do PXC-PEME. 

 

  Identificar  e codificar as contas que interveñen nas operacións relacionadas coa actividade comercial conforme o 
PXC-PEME 

. 

  Aplicar criterios de cargo e aboamento segundo o PXC-PEME. 

 

 Efectuar os asentos correspondentes aos feitos contables máis habituais do proceso comercial. 
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 Contabilizar as operacións relativas á liquidación de IVE. 

  

   

 Rexistrar os feitos contables previos ao pechamento do exercicio económico. 

    

 Calcular o resultado contable e o balance de situación final. 

    

   Preparar a información económica salientable para elaborar a memoria para un exercicio económico concreto. 

   

 Utilizar aplicacións informáticas específicas. 

   

   Realizar as copias de seguridade segundo o protocolo establecido para salvagardar os datos rexistrados. 

   

 Xestionar a documentación manifestando rigor e precisión 

 Efectuar a xestión e o control da tesouraría utilizando aplicacións informáticas  Establecer  a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. 

 

 Cubrir  os libros e rexistros de tesouraría. 

 

  Executar as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa e detectáronse as desviacións 

 

 Cotexar  a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. 

 

 Describir utilidades dun calendario de vencementos en termos de previsión financeira. 

 

  Relacionar  o servizo de tesouraría e o resto de departamentos con empresas e entidades externas. 

 

  Valorar  a utilización de medios en liña, administración electrónica e outros substitutivos da presentación física dos 
documentos. 

 

 Efectuar os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e confidencialidade da 
información. 

 

 Utilizar  a folla de cálculo e outras ferramentas informáticas para a xestión de tesouraría. 
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 Identificar o procedemento para a presentación de documentos de cobramento e pagamento ante as 
administracións públicas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Traballos, proxectos e outras actividades valorase mediante rúbrica portafolio 

 
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a corrección na expresión, o 

deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 
síntese, a capacidade crítica 
 

Instrumentos: 

. Rúbrica portafolio 

. Entrega de traballos  

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Media da primeira avaliación e segunda avaliación ponderada pola rúbrica da 
terceira avaliación   

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Rúbrica portafolio 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Rúbrica  
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a corrección na expresión, o 

deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 
síntese, a capacidade crítica 
 

 

 

Criterios de cualificación: 
Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. 
 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Traballos, proxectos e outras actividades valorase mediante rúbrica portafolio 

 
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a corrección na expresión, o 
deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 

síntese, a capacidade crítica 
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   Primeira avaliación  

 

 
INSTRUMENTO 

 
CRITERIO DE 

CUALIFICACIÓN 

PROGRAMADO  

 
CRITERIO DE 

CUALIFICACIÓN 

PONDERA 

 
 
 

 
Probas (escritas ou 

orais) 

 
 
 
 

De 0 a 10 

 
 
 
 

 
70% 

 

RÚBRICA  portfolio 

traballos e outras 

actividades 

 
 
 

De 0 a 10 

 
 
 

20% 

 

RÚBRICA 

Actitude na aula  

 
 

 
De 0 a 10 

 
 

 
10% 

 
 

   Segunda  avaliación  

 

 
INSTRUMENTO 

 
CRITERIO DE 

CUALIFICACIÓN 

PROGRAMADO  

 
CRITERIO DE 

CUALIFICACIÓN 

PONDERA 

 

RÚBRICA  portfolio 

traballos e outras 

actividades 

 

 
 

De 0 a 10 

 

 
 

90% 

 

RÚBRICA 

Participación nas clases 
virtuais    

 
Proporcionalmente a 

participación 
De 0 a 10 

 
 

 
10% 
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   Terceira  avaliación  

 

 
INSTRUMENTO 

 
CRITERIO DE 

CUALIFICACIÓN 

PROGRAMADO  

 
CRITERIO DE 

CUALIFICACIÓN 

PONDERA 

 

RÚBRICA  portfolio 

traballos e outras 

actividades 

 
 
 

De 0 a 10 

 
 
 

90% 

 

RÚBRICA 

Participación nas clases 
virtuais    

 
Proporcionalmente a 

participación 
De 0 a 10 

 
 

 
10% 

 

 

RÚBRICA PORTAFOLIO   

Presentación e forma ( deseño do blog , ortografía, información dos 

traballos )  20% 

Publicación no portafolio de  tódolos traballos correspondentes en tempo  40% 

Calidade dos  traballos  40% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RúBRICA COMPORTAMENTO   valor  

Respecto aos compañeiros    30% 

Respecto ao profesor        30% 

Seguimento – participación na aula  20% 

Traballo en equipo  20% 
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Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. Para o cálculo das notas 

de avaliación, é necesario que tódalas notas obtidas nas probas orais, escritas, traballos 

e outras actividades individuais e colectivas sexan iguais ou superiores a 4. Se non é 

así, a cualificación será negativa. Se a cualificación en probas é negativa, o alumnado 

poderá ir a unha proba de recuperación . Se a nota negativa é no apartado de “traballos 

e outras actividades” , terá que repetir o traballo e á actividade se isto é posible, senón, 

terá que superar os aspectos negativos na seguinte actividade. Se o alumno/a obtén unha 

nota negativa na rúbrica, o profesor   explicaralle os aspectos negativos e positivos para 

que poida mellorar. 

A nota final por avaliación calcúlase tendo en conta as limitacións do apartado 

anterior , obtendo a nota media ponderada de tódolos instrumentos de avaliación  . 

 

Superarán a materia, aqueles/as alumnos/as que obteñan unha cualificación igual ou 

superior a cinco. 

Para o cálculo da cualificación levará a cabo un redondeo da seguinte  forma: 

- Parte decimal da cualificación igual ou superior a 75 centésimas: farase un redondeo á alza. 

- Parte decimal da cualificación inferior a 75 centésimas: farase un redondeo á baixa 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informamos mediante correo electrónico, aula virtual e 
Espazoabalar    

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Reforzo dos estándares de aprendizaxe da primeira e segunda 
avaliación  

. Acadar os estándares de aprendizaxe básicos da terceira avaliación  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Emprego da aula virtual ( deixamos todolos materiais na aula virtual , o 

que permite ao alumnado con dificultdes de conexión poder acceder cando 

as circunstancias o permitan  

Videoclases mediante jitsu  

Conexión continua mediante correo electrónico (gmail ) , e traballos 

compartidos mediante “drive”  

Materiais e recursos 
Documentos, videos , clases ( mediante aula virtual, correo electrónico, 

drive e videoclases ) 
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FINAL XUÑO E EXTRAORDINARIO SETEMBRO 

Cualificación 
final 

 O peso da nota final recaerá nos dous primeiros trimestres do curso. A nota 
pode ser mellorada coas  actividades  de repaso, reforzo , recuperación ou 
ampliación da terceira avaliación  

A nota final calcularase mediante a media da primeira avaliación e segunda 
avaliación, pode ser  mellorada  polas rúbricas da terceira avaliación.  ( portafolio e 
comportamento ) . As/os alumnas/os que tivesen dificultades para elaborar o 
portafolio poderán entregar os traballos polos medios alternativos ( aula virtual, 
drive e/ou correo electrónico proxectotrasancos@gmail.com 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Rúbrica portafolio 

As/os alumnas/os que tivesen dificultades para elaborar o portafolio poderán 
entregar os traballos polos medios alternativos ( aula virtual, drive e/ou correo 
electrónico proxectotrasancos@gmail.com 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Rúbrica  
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a corrección na expresión, o deseño, 
a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a 

capacidade crítica 
 

 

 

Criterios de cualificación: 
Todos os instrumentos de avaliación cuantificaranse de 0 a 10. 
 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Traballos, proxectos e outras actividades valorase mediante rúbrica portafolio 

 
Ademais do contido dos traballos, terase en conta a orixinalidade dos análises, a corrección na expresión, o deseño, 

a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a 
capacidade crítica 
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ADAPTACIÓN DA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019 / 2020

CURSO: 1º C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
MÓDULO:  RECURSOS  HUMANOS  E  RESPONSABILIDADE  SOCIAL
CORPORATIVA (RRHH Y RSC)
DEPARTAMENTO : ADMINISTRATIVO
DOCENTE: MARÍA FERNÁNDEZ BRIÓN

A.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMEPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

1º TRIMESTRE
1   Recursos humanos na empresa: organización formal e informal.  
2          Departamento de recursos humanos: modelos de xestión de recursos humanos.  

2º TRIMESTRE
1   Establecer a secuencia das fases dun proceso de selección de persoal e as súas características
fundamentais. 
2         Valorar a importancia do recoñecemento do concepto de perfil do posto de traballo para 
seleccionar os currículos.
3     Elaborar a documentación necesaria para levar a cabo o proceso de selección

3º  TRIMESTRE   (AVANZOUSE  EN MATERIA)

1   Analizar as políticas de recursos humanos canto a motivación e liderazgo dos recursos humanos 
entre outros factores

2   Avaliáronse as implicacións entre competitividade empresarial e comportamento ético 

 3.  Definir o concepto de responsabilidade social corporativa (RSC) 

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR  ALGÚN TRIMESTRE SUSPENSO: 
Para obter un 5 como única opción os alumnos con algún trimestre suspenso tiñan que enviar en prazo as 

actividades de repaso dos contidos vistos no seu respectivo trimestre suspenso que se pediron  
individualmente aos alumnos afectados  durante  o periodo que durou o estado de alarma.

B.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
                                                                              

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Calcularase a nota media da 1ª e  2ª avaliación que representará o 80% da nota final . O 20% 
restante será para a valoración do traballo para aqueles alumn@s que a maiores mostraron interese e 
traballaron neste terceiro trimestre seguindo as % establecidas para cada RETO/ACTIVIDADE nas 
respectivas rúbricas entregadas con cada tarefa.



As tarefas (RETOS /ACTIVIDADES) solicitadas aos alumnos durante a 3ª avaliación servirán 
para subir a nota calculada do xeito indicado  sempre que sexan entregadas no prazo establecido 
e estean ben realizadas seguindo as diretrices marcadas pola profesora.

O peso da nota final recaerá nos dous primeiros trimestres do curso, puidéndose ver mellorada polas
actvidades de repaso, reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas no terceiro 
trimestre. 



   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
    DIDÁCTICA. CURSO 2019 / 2020

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
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1. Resultados  de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Unidade

formativa Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación

A EMPRESA E OS 
RECURSOS 
HUMANOS 

A 
PLANIFICACIÓN, 
RECLUTAMENTO 
E SELECCIÓN 
DOS RR.HH. NA 
EMPRESA 

RA1 -  Caracteriza a empresa como unha 
comunidade de persoas

1. Recursos humanos na empresa: organización formal
e informal. 
2.  Departamento de recursos humanos: modelos de 
xestión de recursos humanos.  
3. Comunicación no departamento de recursos 
humanos. 

RA4 -  Aplica os procedementos administrativos 
relativos á selección de recursos humanos, elixindo
os métodos e os instrumentos máis adecuados á 
política de cada organización. 
.1 Identificar os organismos e as empresas salientables 
no mercado laboral dedicados á selección e a formación de 
recursos humanos.
.2  Establecer a secuencia das fases dun proceso de 
selección de persoal e as súas características fundamentais.
.3 Identificar a información que se xera en cada fase 
dun proceso de selección de persoal.
.4 . Valorar a importancia do recoñecemento do 
concepto de perfil do posto de traballo para seleccionar os 
currículos.
.5 Establecer as características dos métodos e os 
instrumentos de selección de persoal máis utilizados en 
función do perfil do posto de traballo.
.6 Elaborar a documentación necesaria para levar a 
cabo o proceso de selección.
.7 Establecer as vías de comunicación orais e escritas 

1.- Describíronse as funcións que cumpra desenvolver na área da empresa que
se encarga da xestión de recursos humanos. 

2.- Establecéronse as canles de comunicación interna entre os departamentos da
empresa, así como entre o persoal e os departamentos. 

1 - Identificáronse os organismos e as empresas salientables no mercado laboral
dedicados á selección e a formación de recursos humanos. 

2 - Estableceuse a secuencia das fases dun proceso de selección de persoal e as
súas características fundamentais. 

.3 - Identificouse a información que se xera en cada fase dun proceso de
selección de persoal. 

4 - Valorouse a importancia do recoñecemento do concepto de perfil do posto de
traballo para seleccionar os currículos. 

5 - Establecéronse as características dos métodos e os instrumentos de selección
de persoal máis utilizados en función do perfil do posto de traballo. 

.6 - Elaborouse a documentación necesaria para levar a cabo o proceso de
selección. 



coas persoas que interveñen no proceso de selección 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos: Valoración dos traballos entregados en prazo ( RETOS/ 
ACTIVIDADES) propostos semanalmente acorde aos criterios mínimos 
esixidos.

Instrumentos: Realización de RETOS/ACTIVIDADES seguindo as % 
establecidas para cada un nas respectivas rúbricas entregadas con cada tarefa.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Calcularase a nota media da 1ª e  2ª avaliación que representará o 80% da 
nota final . O 20% restante será para a valoración do traballo para aqueles 
alumn@s que a maiores mostraron interés e traballaron neste terceiro trimestre.
As tarefas (RETOS /ACTIVIDADES) solicitadas aos alumnos durante a 
3ª avaliación servirán para subir a nota calculada do xeito indicado  
sempre que sexan entregadas no prazo establecido e estean ben realizadas 
seguindo as diretrices marcadas pola profesora.

Proba
extraordinaria

xuño

Versará sobre os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación contidos 
nesta adaptación da programación.
O sistema escollido para facelo (proba escrita telemática, traballo, proba oral por
videocahamada...) se determinará chegado o momento e en función dos medios 
dispoñibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnos co módulo pendiente.

Criterios de cualificación:Non hai alumnos co módulo pendiente.



Procedementos e instrumentos de avaliación:Non hai alumnos co módulo 
pendiente.



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

Actividades 

As primeiras actividades  centráronse en contidos xa vistos, polo tanto 
foron de repaso e reforzo sobre contidos xa traballados. 
Posteriormente traballáronse contidos de ampliación  seleccionados pero
de xeito moi xenérico e adaptados ás circunstancias.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades propostas trataron de ter sempre un contido lúdico e ameno 
relacionado coa materia e dentro das nosas posibilidades:
Traballamos en base a RETOS/ACTIVIDADES que cada semana, os luns, 
son enviados a cada grupo de alumnos onde se especifica en cada caso o 
que teñen que traballar, o prazo de entega e a rúbrica coa % de cualificación
do mesmo. (Se espera confirmación persoal via email de cada alumno 
conforme as recibe.) “feed-back” continuo.
A convocatoria dos mesmos RETOS/ACTIVIDADES son previamente 
publicados o domingo anterior na páxina web do centro, neste caso sin 
especificar a metodoloxía pedida e a rúbrica que xa é enviada aos alumnos 
persoalmente o citado luns.
Unha vez rematado o prazo de entrega, inténtase reenviar nun periodo 
prudente de tempo (tres,catro días) correxido, valorado e cualificado cada 
RETO individualmente a cada alumno sempre intentando que non se solape 
co RETO seguinte.

Materiais e recursos

Cada semana se envía por correo electrónico todo o material que se precisa 
para traballar: power point con contidos para repasar, documento coa tarefa 
(reto/actividad) proposta e en cada caso todo o que precisa para facelo: pdf 
do libro a ler, enlaces youtube para visionar cortametraxes ou vídeos, etc.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

1.-Correo electrónico individual e co seu correspondente “feedback”.
 2.-Conexión semanal (mércores) de videochamadas a través de jitsi para  
dudas ou consultas, de carácter voluntario  e concertadas previa petición.(Só 
para dudas ou aclaracións)

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



ADAPTACIÓN DA
PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA. CURSO 2019 / 2020

CURSO: 2º C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS (RÉXIME DE ORDINARIO)
DEPARTAMENTO : ADMINISTRATIVO
DOCENTE: MARÍA FERNÁNDEZ BRIÓN

A.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMEPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

1º TRIMESTRE
1    Precisáronse as modalidades de contratación de acordo coas normas xurídicas vixentes e cos 
órganos que as elaboran, ditan, aproban e publican. 

2º TRIMESTRE
1  Identificouse e elaborouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución e o
cálculo dos conceptos retributivos e as retencións e achegas correspondentes. 
2  Esquematización das principais prestacións económicas da Seguridade Social

3º  TRIMESTRE

NON SE AVANZOU MATERIA: SÓLO SE FIXERON ACTIVIDADES DE REPASO E REFORZO

ACTIVIDADES PARA RECUPERAR  ALGÚN TRIMESTRE SUSPENSO: 
NON HAI ALUMNOS CON TRIMESTRE SUSPENSO

B.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
                                                                              

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Calcularase a nota media da 1ª e  2ª avaliación que representará o 80% da nota final . O 20% 
restante será para a valoración do traballo para aqueles alumn@s que a maiores mostraron interese e 
traballaron neste terceiro trimestre seguindo as % establecidas para cada RETO/ACTIVIDADE nas 
respectivas rúbricas entregadas con cada tarefa.

As tarefas (RETOS /ACTIVIDADES) solicitadas aos alumnos durante a 3ª avaliación servirán 
para subir a nota calculada do xeito indicado  sempre que sexan entregadas no prazo establecido 
e estean ben realizadas seguindo as diretrices marcadas pola profesora.

O peso da nota final recaerá nos dous primeiros trimestres do curso, puidéndose ver mellorada polas
actvidades de repaso, reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas no terceiro 
trimestre. 
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1. Resultados de aprendizaxe (competencias)  e criterios de avaliación.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 



1. Resultados  de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Unidade

formativa Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación

A CONTRATACIÓN 
LABORAL NA 
EMPRESA 
CONTRATACIÓN 
LABORAL NA 
EMPRESA. 
MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓN 

MODIFICACIÓN, 
SUSPENSIÓN E 
EXTINCIÓN DO 
CONTRATO DE 
TRABALLO E A SÚA 
XESTIÓN. 

O SISTEMA DA 
SEGURIDADE 
SOCIAL. 
FINANCIAMENTO E 
PRESTACIÓNS 

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

1. Recoñecéronse as clases de normas que regulan a 
actividade laboral de acordo co ordenamento xurídico 
español.
2.  Precisáronse as modalidades de contratación de 
acordo coas normas xurídicas vixentes e cos órganos que 
as elaboran, ditan, aproban e publican. 

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. 
1            Identificouse a normativa que regula a 
modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 
2            Describíronse os conceptos contributivos derivados 
das situación de modificación, suspensión e extinción do 
contrato de traballo 
3            Efectuáronse cálculos derivados dos supostos  coas
persoas que interveñen no proceso de selección 

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

1.-Esquematización das principais prestacións económicas 
da Seguridade Social 

1 - Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral. 
2 - Identificáronse as fases do proceso de contratación. 

 3 Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a
cada colectivo, e os seus elementos. 

4 Propúxose a modalidade de contrato máis adecuada ás necesidades do posto
de traballo e ás características das empresas e dos traballadores e as

traballadoras. . 

.1 - Seleccionouse a normativa que regula a modificación, a suspensión e a
extinción do contrato de traballo. 

2 - Efectuáronse os cálculos sobre os conceptos retributivos derivados das
situacións de modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. 

  3  Comunicáronselles en tempo e forma aos traballadores os cambios
producidos pola modificación, a suspensión ou a extinción do contrato laboral. 

1.- - Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social. 



O SALARIOS E O 
RECIBO DE 
SALARIOS 

RA4 -  Confecciona os documentos derivados do 
proceso de retribución de recursos humanos e as 
obrigas de pagamentos, aplicando a normativa 
1 Recoñecéronse as modalidades salariais e os procesos 
retributivos aplicando a normativa axeitada. 
2 . Identificouse e elaborouse a documentación necesaria 
para efectuar o proceso de retribución e o cálculo dos 
conceptos retributivos e as retencións e achegas 
correspondentes. 
3 Recoñecéronse as modalidades salariais e os procesos 
retributivos aplicando a normativa axeitada.

1 - Recoñecéronse os procesos retributivos e as modalidades salariais. 
.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. 
 3 Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as

achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF. 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Valoración dos traballos entregados en prazo ( RETOS/ 
ACTIVIDADES) propostos semanalmente acorde aos criterios mínimos 
esixidos.

Instrumentos: Realización de RETOS/ACTIVIDADES seguindo as % 
establecidas para cada un nas respectivas rúbricas entregadas con cada tarefa.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Calcularase a nota media da 1ª e  2ª avaliación que representará o 80% da 
nota final . O 20% restante será para a valoración do traballo para aqueles 
alumn@s que a maiores mostraron interés e traballaron neste terceiro trimestre.
As tarefas (RETOS /ACTIVIDADES) solicitadas aos alumnos durante a 
3ª avaliación servirán para subir a nota calculada do xeito indicado  
sempre que sexan entregadas no prazo establecido e estean ben realizadas 
seguindo as diretrices marcadas pola profesora.

Proba
extraordinaria

xuño

Versará sobre os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación contidos 
nesta adaptación da programación.
O sistema escollido para facelo (proba escrita telemática, traballo, proba oral por
videocahamada...) se determinará chegado o momento e en función dos medios 
dispoñibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnos co módulo pendiente.

Criterios de cualificación:Non hai alumnos co módulo pendiente.



Procedementos e instrumentos de avaliación:Non hai alumnos co módulo 
pendiente.



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

Actividades 
As  actividades céntranse en contidos xa vistos, polo tanto son de reforzo
e repaso sobre contidos xa traballados. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades propostas tratan de traballar os contidos  relacionado coa 
materia tal e como nos referimos no apartado anterior e dentro das nosas 
posibilidades.
Traballamos en base a RETOS/ACTIVIDADES que cada semana, os luns, 
son enviados a cada grupo de alumnos onde se especifica en cada caso o 
que teñen que traballar, o prazo de entega e a rúbrica coa % de cualificación
do mesmo. (Se espera confirmación persoal via email de cada alumno 
conforme as recibe.) “feed-back” continuo.
A convocatoria dos mesmos RETOS/ACTIVIDADES son previamente 
publicados o domingo anterior na páxina web do centro, neste caso sin 
especificar a metodoloxía pedida e a rúbrica que xa é enviada aos alumnos 
persoalmente o citado luns.
Unha vez rematado o prazo de entrega, inténtase reenviar nun periodo 
prudente de tempo (tres,catro días) correxido, valorado e cualificado cada 
RETO individualmente a cada alumno sempre intentando que non se solape 
co RETO seguinte.

Materiais e recursos
Cada semana se envía por correo electrónico todo o material que se precisa 
para traballar: power point con contidos para repasar, documento coa tarefa 
(reto/actividad) proposta e en cada caso todo o que precisa para facelo.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

1.- Grupo de watshap creada para este período con todos os alumnos do curso
: “TUTORÍAMARIA”
 2.- Correo electrónico individual e co seu correspondente “feedback”.
 3.- Posibilidade de conexión semanal (xoves) de videochamadas a través de 
jitsi para  dudas ou consultas, de carácter voluntario e concertadas previa 
petición.(Só para dudas ou aclaracións)
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



ADAPTACIÓN DA
PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA. CURSO 2019 / 2020

CURSO: 2º C.S. ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
MÓDULO: RECURSOS HUMANOS (RÉXIME DE DUAL)
DEPARTAMENTO : ADMINISTRATIVO
DOCENTE: MARÍA FERNÁNDEZ BRIÓN

A.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMEPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

1º TRIMESTRE
1    Precisáronse as modalidades de contratación de acordo coas normas xurídicas vixentes e cos 
órganos que as elaboran, ditan, aproban e publican. 

2º TRIMESTRE
1  Identificouse e elaborouse a documentación necesaria para efectuar o proceso de retribución e o
cálculo dos conceptos retributivos e as retencións e achegas correspondentes. 
2  Esquematización das principais prestacións económicas da Seguridade Social

3º  TRIMESTRE

NON SE AVANZOU MATERIA: SÓLO SE FIXERON ACTIVIDADES SOBRE CONTIDOS DO MÓDULO 
QUE ESTES ALUMNOS NON VIRON DURANTE A SÚA ETAPA NA EMPRESA ACORDES AO 
PROGRAMA FORMATIVO.

B.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
                                                                              

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso   para os   alumnos e réxime de DUAL:

Teremos en conta a nota do primeiro trimestre e a cualificación final calculada conforme as % establecidas 
na rúbrica entregada aos mesmos ao decretarse o estado de alarma: 
– ACTIVIDADES (45%) 
– TRABALLOS-RETOS (45%) 
–  PARTICIPACIÓN-IMPLICACIÓN (10%)
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1. Resultados de aprendizaxe (competencias)  e criterios de avaliación.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 



1. Resultados  de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Unidade

formativa Resultados de aprendizaxe Criterios de avaliación

A CONTRATACIÓN 
LABORAL NA 
EMPRESA 
CONTRATACIÓN 
LABORAL NA 
EMPRESA. 
MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓN 

O SISTEMA DA 
SEGURIDADE 
SOCIAL. 
FINANCIAMENTO E 
PRESTACIÓNS 

O SALARIOS E O 
RECIBO DE 
SALARIOS 

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

1. Recoñecéronse as clases de normas que regulan a 
actividade laboral de acordo co ordenamento xurídico 
español.
2.  Precisáronse as modalidades de contratación de 
acordo coas normas xurídicas vixentes e cos órganos que 
as elaboran, ditan, aproban e publican. 

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

1.-Esquematización das principais prestacións económicas 
da Seguridade Social

RA4 -  Confecciona os documentos derivados do 
proceso de retribución de recursos humanos e as 
obrigas de pagamentos, aplicando a normativa 
1 Recoñecéronse as modalidades salariais e os procesos 
retributivos aplicando a normativa axeitada. 
2 . Identificouse e elaborouse a documentación necesaria 
para efectuar o proceso de retribución e o cálculo dos 

1 - Seleccionouse a normativa que regula a contratación laboral. 
2 - Identificáronse as fases do proceso de contratación. 

 3 Determináronse as modalidades de contratación laboral vixentes aplicables a
cada colectivo, e os seus elementos. 

4 Propúxose a modalidade de contrato máis adecuada ás necesidades do posto
de traballo e ás características das empresas e dos traballadores e as

traballadoras. . 

1.- - Calculáronse as principais prestacións económicas da Seguridade Social. 

1 - Recoñecéronse os procesos retributivos e as modalidades salariais. 
.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. 



conceptos retributivos e as retencións e achegas 
correspondentes. 
3 Recoñecéronse as modalidades salariais e os procesos 
retributivos aplicando a normativa axeitada.

 3 Elaboráronse as nóminas calculando o importe dos conceptos retributivos, as
achegas á Seguridade Social e as retencións á conta do IRPF. 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Valoración dos traballos entregados en prazo ( RETOS/ 
ACTIVIDADES) propostos semanalmente acorde aos criterios mínimos 
esixidos.

Instrumentos: Realización de RETOS/ACTIVIDADES seguindo as % 
establecidas para cada un nas respectivas rúbricas entregadas con cada tarefa.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso   para os 
alumnos e réxime de DUAL:
Teremos en conta a nota do primeiro trimestre e a cualificación final calculada 
conforme as % establecidas na rúbrica entregada aos mesmos ao decretarse o 
estado de alarma: 

– ACTIVIDADES (45%) 

– TRABALLOS-RETOS (45%) 

–  PARTICIPACIÓN-IMPLICACIÓN (10%)



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

Actividades 

Para os alumnos en réxime de DUAL: As actividades consisten en 
traballar os contidos pendentes de ver na empresa conforme aos 
programas formativos establecidos para cada alumno.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades propostas tratan de traballar os contidos  relacionado coa 
materia tal e como nos referimos no apartado anterior e dentro das nosas 
posibilidades.
Traballamos en base a RETOS/ACTIVIDADES que cada semana, os luns, 
son enviados a cada grupo de alumnos onde se especifica en cada caso o 
que teñen que traballar, o prazo de entega e a rúbrica coa % de cualificación
do mesmo. (Se espera confirmación persoal via email de cada alumno 
conforme as recibe.) “feed-back” continuo.
A convocatoria dos mesmos RETOS/ACTIVIDADES son previamente 
publicados o domingo anterior na páxina web do centro, neste caso sin 
especificar a metodoloxía pedida e a rúbrica que xa é enviada aos alumnos 
persoalmente o citado luns.

Materiais e recursos
Cada semana se envía por correo electrónico todo o material que se precisa 
para traballar: power point con contidos para repasar, documento coa tarefa 
(reto/actividad) proposta e en cada caso todo o que precisa para facelo.



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

1.- Grupo de watshap creada para este período con todos os alumnos do curso
: “TUTORÍAMARIA”
 2.- Correo electrónico individual e co seu correspondente “feedback”.
 3.- Posibilidade de conexión semanal (xoves) de videochamadas a través de 
jitsi para  dudas ou consultas, de carácter voluntario e concertadas previa 
petición.(Só para dudas ou aclaracións)
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
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. 

 CA1.1 - Identificáronse os poderes públicos 
establecidos na Constitución española e as súas 
respectivas funcións. 

 
 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. 

 
 CA5.3 - Compilouse a información necesaria para a 
elaboración da documentación administrativa ou 
xudicial, de acordo cos obxectivos do documento. 

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

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

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

 
 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 



 
 
 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 
PÁXINA 5 DE 9 

CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: 
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

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 publicidade das normas. 

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. 

RA4 -  Cobre os modelos de contratación privados 
máis habituais no ámbito empresarial ou 
documentos de fe pública, aplicando a normativa e 
os medios informáticos dispoñibles para a súa 
presentación e a súa sinatura. 

CA4.1 - Describiuse o concepto de contrato e a 
capacidade para contratar segundo a normativa 
española. 

 CA4.2 - Identificáronse as modalidades de contratación 
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e as súas características. 

 

 CA4.3 - Identificáronse as normas relacionadas cos 
tipos de contratos do ámbito empresarial. 
 CA4.5 - Cubríronse os modelos normalizados utilizando 
aplicacións informáticas, de acordo coa información 
compilada e as instrucións recibidas. 

 
 
CORRESPONDEN Á 1º AVALIACIÓN  OS SEGUINTES RESULTADOS DE APRENDIZAXE: 
 
RA2 -  Actualiza periodicamente a información xurídica requirida pola actividade empresarial, para o que 
selecciona a lexislación e a xurisprudencia relacionada coa organización 
 
 
RA3 -  Organiza os documentos xurídicos relativos á constitución e o funcionamento das entidades, 
cumprindo a normativa civil e mercantil segundo as directrices definidas 
 
CORRESPONDEN Á 2ª AVALIACIÓN OS SEGUINTES RESULTADOS DE APRENDIZAXE: 
 
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. 
 
RA4 -  Cobre os modelos de contratación privados máis habituais no ámbito empresarial ou documentos de 
fe pública, aplicando a normativa e os medios informáticos dispoñibles para a súa presentación e a súa 
sinatura. 
 



 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Valoración dos traballos entregados. 
Cada traballo proposto de recuperación  que se entregue  ben realizado 
terá una cualificación de 5 

Instrumentos: 
Realización de resumes dos temas e resolución de cuestións relacionadas 

Cualificación 
final 

 A cualificación final de curso obterase do seguinte xeito: 
Calcularase a nota media da 1ª e  2ª avaliación que representará o 90% da nota 
final . O 10% restante será para a valoración do traballo que se foi realizando 
dende principio de curso e que estaba previsto entregar en xuño, mantense a 
data prevista. 
As tarefas solicitadas aos alumnos durante o 3ª trimestre  servirán para subir a 
nota calculada do xeito indicado ata un  punto, sempre que sexan entregadas no 
prazo establecido e estean ven realizadas( preguntas ven contestadas, resumos 
ven feitos, sen faltas de ortografía, nin de escritura, que non sexan copias entre 
alumnos, nin copias literais dos temas, se non resumos do  tema nos que se 
poida apreciar se o alumno entendeu o que está a escribir…) 
O alumnado  coa 1ª ou 2ª avaliación suspensa  ou as dúas suspensas, terá como 
cualificación un 5 nestas partes suspensas, sempre que entregue os traballos de 
recuperación propostos pola profesora. 
 No caso de que un alumno  coa 1ª ou /e  a 2ª avaliación suspensa non entregue 
os traballos ( que se farán chegar a través da páxina web do centro ou a través 
do correo electrónico ,se así o solicita o alumno)  obterá una cualificación de 1 en 
cada traballo de recuperación proposto  non  entregado 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En ciclos non hai proba extraordinaria de setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Non hai alumnado de 2º CSAF con este módulo pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

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

Actividades  

 Actividades de recuperación para os alumnos que teñan  avaliacións 
pendentes ( 1ª  ou 2ª  ou ámbalas dúas ).Estas actividades serán  unha 
relación de preguntas referidas a unidade didáctica a  recuperar. 
Para os alumnos que teñan aprobada a 1ª e 2ª avaliación propóñense 
tarefas de ampliación centradas na unidade didáctica  que estaba 
programada para a 3ª trimestre. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade : 
O traballo a realizar transmítese aos alumnos a través da páxina web do 
centro e  o correo electrónico. 
 Os alumnos envían o traballo feito ao correo electrónico da profesora. 

Materiais e recursos Libro de texto e ordenador 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da páxina web do centro e do correo electrónico 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
  

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

 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. 

 

CA1.5 - Utilizáronse todas as canles de información e 
comunicación para identificar as axudas públicas e 
privadas, así como fontes ás que poida acceder a 
empresa. 

RA2 -  Clasifica os produtos e os servizos 
financeiros, analizando as súas características e as 
súas formas de contratación. 

 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. 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do  CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas 
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mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora 
os informes oportunos. 

necesarias para valorar cada produto. 

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

 
CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e 
os inconvenientes de cada forma de aforro ou 
investimento proposta en produtos financeiros. 

  
  
  

  

 
 
Os resultados de aprendizaxe  1, 2  e  3 especificados no cadro anterior corresponden  á  primeira avaliación. 
 
Durante a 2ª avaliación os alumnos de FP DUAL estiveron na empresa realizando á formación



 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Valoración dos exercicios  entregados. 
 

Instrumentos: 
Realización dos exercicios propostos pola profesora 

Cualificación 
final 

 A cualificación final de curso obterase do seguinte xeito: 
Nota media entre a cualificación da 1ª avaliación e a cualificación dun exame  
realizado o 16 de decembro referido a materia explicada no mes de novembro de 
2019 antes de comezar a FP DUAL. Esta nota redondearase ao alza,  se os 
alumnos entregan os traballos propostos pola profesora no terceiro trimestre, 
referidos   a materia  especificada no apartado 4. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En ciclos non hai proba extraordinaria de setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non hai alumnos nesta situación 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

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

Actividades  

 Actividades de recuperación para os alumnos que teñan  o último 
exame suspenso. Os exercicios entregados  ben resoltos cualificaranse 
cun 5. 
Para os alumnos que teñan aprobada a 1ª avaliación e o exame feito en 
decembro, propóñense tarefas de ampliación centradas nas unidades 
didácticas que non se traballan na empresa na que se estea a facer a 
FPDUAL,  que estaban programadas para a 3ª avaliación, e que servirán 
aos alumnos para subir nota como xa se explicou no apartado 2 
“cualificación final” 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade : 
O traballo a realizar transmítese aos alumnos a través do correo electronico 
e os alumnos envían o traballo feito ao correo electrónico da profesora. 

Materiais e recursos Libro de texto e ordenador 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación para traballar no 
3º trimestre 

RA4 -  Selecciona 
investimentos en activos 

financeiros ou económicos, 
para o que analiza as súas 
características e realiza os 

cálculos oportunos 

 CA4.6 - Identificáronse as 
variables que inflúen nun 
investimento económico. 
 CA4.7 - Calculouse e 
interpretouse VAN, TIR e outros 
métodos de selección de 
investimentos. 

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

ou da organización, 
verificando a información que 

conteñen.  

 CA5.1 - Integráronse os 
orzamentos das áreas nun 
orzamento común. 
 CA5.8 - Utilizáronse aplicacións 
informáticas na xestión das 
tarefas orzamentarias. 
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5.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da páxina web do centro e do correo electrónico 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
  

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

 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. 

 

CA1.5 - Utilizáronse todas as canles de información e 
comunicación para identificar as axudas públicas e 
privadas, así como fontes ás que poida acceder a 
empresa. 

RA2 -  Clasifica os produtos e os servizos 
financeiros, analizando as súas características e as 
súas formas de contratación. 

 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. 

RA3 -  Avalía produtos e servizos financeiros do  CA3.2 - Efectuáronse as operacións matemáticas 
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mercado, para o que realiza os cálculos, e elabora 
os informes oportunos. 

necesarias para valorar cada produto. 

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

 
CA3.8 - Comparáronse as rendibilidades, as vantaxes e 
os inconvenientes de cada forma de aforro ou 
investimento proposta en produtos financeiros. 

RA4 -  Selecciona investimentos en activos financeiros ou 
económicos, para o que analiza as súas características e 
realiza os cálculos oportunos 

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

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

RA5 -  Integra os orzamentos parciais das áreas funcionais 
e/ou territoriais da empresa ou da organización, verificando a 
información que conteñen 

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

 CA5.8 - Utilizáronse aplicacións informáticas na xestión 
das tarefas orzamentarias. 

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

CA1.1 - Identificouse a lexislación básica que regula a 
actividade aseguradora. 
CA1.3 - Identificáronse os elementos que conforman un 
contrato de seguro. 

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

 CA1.4 - Clasificáronse os tipos de seguros. 
 CA1.8 - Determinouse o tratamento fiscal dos seguros. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAXE  CORRESPONDENTES Á  1ª AVALIACIÓN 
 
RA1 -  Determina as necesidades financeiras e as axudas económicas óptimas para a empresa, logo de 
identificar as alternativas posibles. 
 
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 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAXE CORRESPONDENTES Á 2ª AVALIACIÓN 
 
RA4 -  Selecciona investimentos en activos financeiros ou económicos, para o que analiza as súas características e 
realiza os cálculos oportunos 
 
RA5 -  Integra os orzamentos parciais das áreas funcionais e/ou territoriais da empresa ou da organización, verificando 
a información que conteñen 
 
RA1 -  Caracteriza a tipoloxía de seguros analizando a actividade aseguradora



 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Valoración dos exercicios  entregados. 
Os exercicios entregados ben resoltos terán una cualificación de 5 

Instrumentos: 
Realización dos exercicios propostos pola profesora 

Cualificación 
final 

 
 A cualificación final de curso será un 5 para os alumnos que realicen e 
entreguen as actividades de recuperación propostas pola profesora. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

En ciclos non hai proba extraordinaria de setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non hai alumnos nesta situación 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

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

Actividades  

Actividades de recuperación.  Proporanse aos alumnos exercicios que 
lles permitan acadar os resultados de aprendizaxe  especificados no 
punto 1. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade : 
O traballo a realizar transmítese aos alumnos a través do correo electrónico 
e os alumnos envían o traballo feito ao correo electrónico da profesora. 

Materiais e recursos Libro de texto e ordenador 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
A través da páxina web do centro e do correo electrónico 

Publicidade  Publicación  na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe/Obxectivos específicos 

MP0651 E MP0651_12 e R1 da MP0651 segundo programación  MP0651 E MP0651_12 e R1 da MP0651 segundo programación 

 CA2.3 ‐ Interpretouse a comunicación recibida por parte da clientela.  
2.2 Adoptouse a postura máis adecuada segundo o comportamento do cliente ante diversos 
tipos de situacións. 

CA2.4 ‐ Relacionáronse os elementos da queixa ou reclamación coas fases do plan 
interno de resolución de queixas e reclamacións.  

2.2 Adoptouse a postura máis adecuada segundo o comportamento do cliente ante diversos 
tipos de situacións. 

 CA2.5 ‐ Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación.   2.3 Diferenciáronse os tipos de demanda ou reclamación. 

CA2.6 ‐ Xestionouse a información que haxa que subministrarlle á clientela.   2.4 Xestionouse a información que haxa que subministrarlle á clientela 

CA2.7 ‐ Determináronse os documentos propios da xestión de consultas, queixas e 
reclamacións.  

2.5 Determináronse os documentos propios da xestión de consultas,queixas e reclamacións. 

 CA2.8 ‐ Redactáronse escritos de resposta utilizando medios electrónicos ou outras 
canles de comunicación.  

2.8 Utilizáronse as ferramentas de xestión dun servicio posvenda 

 CA2.9 ‐ Valorouse a importancia da protección da persoa consumidora.   2.6 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda 

CA2.10 ‐Aplicouse a normativa en materia de consumo.   2.6 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda 

CA3.1 ‐ Valorouse a importancia do servizo posvenda nos procesos comerciais.   2.6 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda 

 CA3.2 ‐ Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda.   2.6 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda 

 CA3.3 ‐ Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servizo 
posvenda.  

2.7 Identificáronse as situacións comerciais que precisan seguimento e servicio posvenda. 

 CA3.4 ‐ Aplicáronse os métodos máis utilizados habitualmente no control de calidade 
do servizo posvenda e os elementos que interveñen na fidelización da clientela.  

2.6 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda 

CA3.5 ‐ Distinguíronse os momentos ou fases que estruturan o proceso de posvenda.   2.6 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda 

CA3.6 ‐ Utilizáronse as ferramentas de xestión dun servizo posvenda.   2.8 Utilizáronse as ferramentas de xestión dun servicio posvenda 

CA3.7 ‐ Describíronse as fases do procedemento de relación coa clientela.   2.6 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda 

CA3.8 ‐ Describíronse os estándares de calidade definidos na prestación do servizo.   2.6 Identificáronse os elementos que interveñen na atención posvenda 

CA3.9 ‐ Detectáronse e arranxáronse os erros producidos na prestación do servizo.   2.9 Detectáronse as ferramentas de xestión dun servizo posvenda 

CA3.10 ‐ Aplicouse o tratamento adecuado na xestión das anomalías producidas.   2.8 Utilizáronse as ferramentas de xestión dun servicio posvenda 

 
Detállase enriba a composición do Terceiro trimestre: MP0651_22  UD:Técnicas de comunicación relacionadas coa atención á clientela ou aos usuarios. RA2,RA3 
(RA1 no segundo trimestre) 
 



 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   

 
Valoración das tarefas solicitadas semanalmente a través dunha lista de cotexo 
(entre 1 e 10 puntos). 

Farase a media entre tódalas puntuacións acadadas ó longo do trimestre. 

Instrumentos:  

 
Tarefas semanais relacionadas coas páxinas de recomendada lectura. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
‐ No  caso  do  alumnado  cos  dous  primeiros  trimestres  aprobados 

utilizarase a nota do terceiro trimestre para calcular a súa nota final sempre 
e cando ésta poida incrementar a nota media dos trimestres anteriores. No 
caso  de  que  supoña  unha  disminución  da  mesma,  non  se  terá  en 
consideración os resultados obtidos neste último periodo.  

 

‐ No caso daquel alumnado que tivese suspenso un ou os dous trimestres 
anteriores, encargaráselles tarefas específicas para que poidan recuperalos 
á  vez  que  se  manteñen  na  dinámica  de  traballo  do  resto  do  grupo. 
Aplicaráselles para obter a media o mesmo criterio do párrafo anterior 

Proba 
extraordinaria de 
setembro/xuño 

‐ Exame teórico‐práctico tipo test a través de plataforma / videoconferencia. 

‐ Presentar as tarefas obrigatorias que se propuxeron durante o curso (sempre 
e cando o alumno non as houbese presentado no seu día). 

 

‐  O  alumnado  deberá    acadar  unha  puntuación  de  5  puntos  no  primeiro 
apartado e ter presentado, obrigatoriamente, as tarefas do segundo. 

 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Para  acadar  a  avaliación  positiva  deberá  ter  un  mínimo  de  cinco  puntos  no 
exame  tipo  test  ademais  de  ter  presentado  as  tarefas  reflectidas  no  apartado 
anterior. 

 

Criterios de cualificación: 
O  exame  tipo  test  constará  de  20  preguntas.  Cada  pregunta  ben  contestada 
sumará 0,5 puntos mentres que cada pregunta errada restará 0,125 puntos. As 
non respondidas nin suman nin restan.  

En  canto  as  tarefas  obrigatorias  consideraranse  presentadas  ou  non 
presentadas e terán carácter eliminatorio para superar a asignatura. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización  dunha  proba  escrita  relacionada  cos  coñecementos  teóricos  e 
prácticos. A proba será tipo test con 20 preguntas a responder en 40 minutos. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
‐ Lectura semanal dunha serie de páxinas de recomendada lectura. 

‐ Realización dunha serie de tarefas relacionadas coas lecturas 
propostas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Publícanse semanalmente as páxinas de recomendada lectura e as tarefas 
a realizar na web do instituto. Mantense o contacto co alumnado a través 
do correo electrónico, videoconferencia, grupo de whatsapp, e chamadas 
telefónicas. 

Materiais e recursos 
‐ Libro de texto. 

‐ Pdf´s de publicacións que versen sobre os temas a abordar. 

‐ Páginas web que versen sobre a materia a traballar. 

 
 
 
 
 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

Web do instituto. 

Correo electrónico personal dos alumnos. 

Abalar 

Grupo de whatsapp do módulo 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA1.1 Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade empresarial. CA1.2 Diferenciáronse os conceptos de 
investimento e financiamento, investimento e gasto, gasto e pagamento, e ingreso e cobramento. CA1.3 Distinguíronse os 
tipos de empresas baseándose nos criterios de clasificación habituais. CA1.4 Definíronse os conceptos de patrimonio, 
elemento patrimonial e masa patrimonial. CA1.5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o pasivo exixible 
e o patrimonio neto. CA1.6 Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo económico da actividade empresarial. 
CA1.7 Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. 

RA1 - Recoñece os elementos 
que integran o patrimonio 
dunha organización económica, 
e clasifícaos en masas 
patrimoniais. 

CA2.1 Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e adaptáronse á lexislación española. CA2.2 Describiuse o concepto 
de conta como instrumento para representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da empresa, e identificouse a 
súa estrutura. CA2.3 Describíronse as características máis importantes do método de contabilización por partida dobre. CA2.4 
Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificacións do valor dos elementos 
patrimoniais. CA2.5 Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como instrumento básico para a identificación 
de erros e omisións nas anotacións das contas. CA2.6 Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. CA2.7 Definiuse o 
concepto de resultado contable. CA2.8 Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e apertura. CA2.9 
Estableceuse a función do balance de situación, das contas de perdas e ganancias, e da memoria 

RA2 - Recoñece a metodoloxía 
contable tendo en conta a 
terminoloxía e os instrumentos 
contables utilizados na empresa. 

CA3.1 Relacionouse a normativa mercantil co plan xeral de contabilidade (PXC). CA3.2 Recoñeceuse o PXC como instrumento 
de harmonización contable. CA3.3 Identificáronse as partes do PXC-PEME. CA3.4 Diferenciáronse as partes obrigatorias e non 
obrigatorias do PXC-PEME. CA3.5 Identificáronse os principios contables establecidos no marco conceptual do plan. CA3.6 
Describiuse o sistema de codificación establecido no PXC-PEME e a súa función na asociación e na desagregación da 
información contable. CA3.7 Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo cos criterios do PXC-PEME. CA3.8 
Identificáronse as contas anuais que establece o PXC-PEME. CA3.9 Identificáronse as contas que corresponden aos elementos 
patrimoniais. 

RA3 - Identifica o contido básico 
do plan xeral de contabilidade 
de pequenas e medianas 
empresas (PXC-PEME) e 
interpreta a súa estrutura. 

CA4.1 Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas. CA4.2 
Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME. CA4.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o 
PXC-PEME. CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables. CA4.5 Realizáronse as operacións 
contables correspondentes a un exercicio económico básico. CA4.6 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de 
responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información. 

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

 Azul (RA primeira avaliación) , Verde (RA segunda avaliación).   Avanzouse  só na periodificación de gastos e ingresos pero só serán tidos en conta para subir 
a nota do alumno/a.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de traballos e actividades de repaso da 
materia vista no curso para a súa posterior entrega por parte do alumnado 
e corrección por parte do docente. Exame dos contidos vistos. 

Instrumentos: A través de proba escrita ou oral virtual que terá un valor do 
60% na cualificación do módulo sendo necesario obter unha nota igual o 
superior a 5. 

Os traballos e supostos prácticos entregados polo alumnado sobre os 
mínimos esixibles da programación terán un peso do 40% sobre a 
cualificación final. 

No caso de non ser posible a realización de probas escritas ou orais a 
cualificación final do módulo obterase no seu 100% a través dos traballos e 
supostos prácticos solicitados polo profesor. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A cualificación final será a nota media das dúas primeiras avaliacións para 
os alumnos/as que as teñen superadas, podendo verse aumentada ata nun 
punto pola realización de tódolos supostos prácticos realizados. 

No caso dos alumnos con algunha avaliación suspensa a cualificación será a 
nota que obteñan neste terceira avaliación seguindo os instrumentos de 
avaliación do apartado anterior. 

Alumnado con 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existen alumnos/as co módulo pendente. 

Criterios de cualificación: 

Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

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

Actividades  

Supostos prácticos de repaso de: 

Compras e ventas con IVE. 

Descontos comerciais, por pronto pago, por volume e devolucións en 
ventas e compras. 

Compras e ventas de envases. 

Envases a devolver a provedores e envases a devolver de clientes. 

Gastos e ingresos 

Variacións de existencias e outros aprovisionamentos. 

Resultado contable do exercicio. 

Supostos prácticos de ampliación de: 

Gastos e ingresos anticipados. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades, supostos e traballos serán enviados o alumnado a 
través do correo electrónico e o planning de traballo serán 
publicados na páxina web co centro. 

Materiais e recursos 

Exercicios prácticos e supostos enviados polo profesor. 

Conexión a internet e computador persoal. Correo electrónico, 
aplicación de vídeo-chamadas, folla de calculo, libreta de clase, 
calculadora e cadro de contas do plan xeral de contabilidade. 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

O alumnado será avisado a través de Abalar e mediante o correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA1.2 Comprobouse que a documentación soporte recibida conteña todos os rexistros de 
control interno establecidos (sinatura, autorizacións, etc.) para o seu rexistro contable. 
CA1.3 Efectuáronse propostas para o arranxo de erros. CA1.4 Clasificouse a documentación 
soporte conforme criterios previamente establecidos. CA1.5 Efectuouse o procedemento de 
acordo cos principios de seguridade e confidencialidade da información. CA1.6 Arquivouse a 
documentación soporte dos asentamentos seguindo procedementos establecidos. CA1.7 
Mantívose un espazo de traballo co grao apropiado de orde e limpeza. 

 

RA1 - Prepara a documentación soporte dos feitos 
contables e interpreta a información que contén. 

CA2.1 Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis habituais das 
empresas. CA2.2 Codificáronse as contas conforme o PXC. CA2.3 Determináronse as contas 
que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC. CA2.4 Efectuáronse os asentamentos 
correspondentes aos feitos contables máis habituais. CA2.5 Cubríronse os campos do libro 
de bens de investimento por medios manuais e/ou informáticos. CA2.6 Contabilizáronse as 
operacións relativas á liquidación do IVE. CA2.7 Realizáronse as copias de seguridade 
segundo o protocolo establecido para salvagardar os datos rexistrados. CA2.8 Efectuouse o 
procedemento de acordo cos principios de responsabilidade, seguridade e 
confidencialidade da información. 

RA2 - Rexistra contablemente feitos económicos 
habituais, aplicando a metodoloxía contable e os criterios 
do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas 
empresas. 

CA3.1 Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha anotación contable. CA3.2 
Introduciuse correctamente a información derivada de cada feito económico na aplicación 
informática de forma cronolóxica. CA3.3 Obtivéronse periodicamente os balances de 
comprobación de sumas e saldos. CA3.4 Calculáronse as operacións derivadas dos rexistros 
contables que cumpra realizar antes do pechamento do exercicio económico. CA3.5 
Introducíronse correctamente na aplicación informática as amortizacións correspondentes, 
as correccións de valor reversibles e a regularización contable que corresponda a un 
exercicio económico concreto. CA3.6 Obtívose con medios informáticos o cálculo do 
resultado contable e o balance de situación final. CA3.7 Preparouse a información 
económica salientable para elaborar a memoria da empresa para un exercicio económico 
concreto. CA3.8 Elaborouse a memoria da empresa para un exercicio económico concreto. 

RA3 - Contabiliza operacións económicas habituais 
correspondentes a un exercicio económico completo, 
aplicando a metodoloxía contable e os criterios do plan 
de contabilidade. 
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CA3.9 Verificouse o funcionamento do proceso, contrastando os resultados cos datos 
introducidos. 

CA4.1 Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da Administración coa 
documentación laboral e fiscal. CA4.2 Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos 
e dos créditos coa documentación soporte. CA4.3 Circularizáronsecaño 

 os saldos de clientes e provedores de acordo coas normas internas recibidas. CA4.4 
Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos elementos do inmobilizado 
acorde co manual de procedemento. CA4.5 Efectuáronse os punteos das partidas ou 
asentamentos para efectuar as comprobacións de movementos ou a integración de 
partidas. CA4.6 Efectuáronse as correccións adecuadas a través da conciliación bancaria 
para que os libros contables e o saldo das contas reflictan as mesmas cantidades. CA4.7 
Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das operacións de pechamento 
do exercicio. CA4.8 Comunicáronse os erros detectados segundo o procedemento 
establecido. CA4.9 Utilizáronse aplicacións informáticas para a comprobación dos rexistros 
contables. CA4.10 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de seguridade e 
confidencialidade da información. 

RA4 - Comproba as contas relacionando cada rexistro 
contable cos datos dos documentos soporte. 

 Azul (RA primeira avaliación), Verde (RA segunda avaliación). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de traballos e actividades de repaso da 
materia vista no curso para a súa posterior entrega por parte do alumnado 
e corrección por parte do docente. Exame dos contidos vistos. 

Instrumentos: A través de probas escritas ou orais virtuais 

O 100% da nota dependerá da media aritmética das probas escritas 
realizadas. 

No caso de non ser posible a realización de probas escritas ou orais a 
cualificación final do módulo obterase no seu 100% a través dos traballos e 
supostos prácticos solicitados polo profesor como repaso da materia. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Os alumnos/ alumnas que teñan que recuperar o módulo, como moito só 
poderán ter unha cualificación de 6 na nota final, que será obtida en 
función dos instrumentos e pesos do apartado anterior. 

Alumnado con 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existen alumnos/as co módulo pendente. 

Criterios de cualificación: 

Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

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

Actividades  

Supostos prácticos de repaso de: 

Compras e ventas con IVE. 

Descontos comerciais, por pronto pago, por volume e devolucións en 
ventas e compras. 

Compras e ventas de envases. 

Envases a devolver a provedores e envases a devolver de clientes. 

Gastos e ingresos, e gastos e ingresos con retencións. 

Variacións de existencias e outros aprovisionamentos. 

Resultado contable do exercicio. 

Gastos e ingresos anticipados. 

Préstamos 

Créditos 

Efectos comerciais e desconto de efectos. 

Imposto de sociedades 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades, supostos e traballos serán enviados o alumnado a 
través do correo electrónico e o planning de traballo serán 
publicados na páxina web co centro. 

Materiais e recursos 

Exercicios prácticos e supostos enviados polo profesor. 

Conexión a internet e computador persoal. Correo electrónico, 
aplicación de vídeo-chamadas, folla de calculo, libreta de clase, 
calculadora e cadro de contas do plan xeral de contabilidade. 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

O alumnado será avisado a través de Abalar e mediante o correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación 
Resultados de 
aprendizaxe 

CA1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da 
mercadoría. CA1.2 Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de aprovisionamento que garanta a 
calidade e o cumprimento do nivel de servizo establecido. CA1.3 Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do 
período de cada departamento implicado. CA1.4 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. CA1.5 Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos que o compoñen. 
CA1.6 Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en conta a previsión de existencias. 
CA1.7 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. CA1.8 Previuse con tempo suficiente 
o reaprovisionamento da cadea de subministración para axustar os volumes de existencias ao nivel de servizo, evitando os 
desabastecementos. CA1.10 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos 
normalizados de xestión de pedidos e control do proceso. CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha 
aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento. 

RA1 - Elabora plans de 
aprovisionamento 
analizando información 
das áreas da 
organización ou 
empresa.  
 
 
 

CA2.1 Identificáronse as fontes de subministración e procura de provedores. CA2.2 Confeccionouse un ficheiro cos 
provedores potenciais de acordo cos criterios de procura en liña e off-line CA2.3 Realizáronse solicitudes de ofertas e prego 
de condicións de aprovisionamento. CA2.4 Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas 
para a súa posterior avaliación. CA2.5 Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, 
prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.). CA2.6 Comparáronse as ofertas de varios 
provedores de acordo cos parámetros de prezo, calidade e servizo. CA2.7 Estableceuse un baremo dos criterios de selección 
en función do peso específico que, sobre o total, represente cada variable considerada. CA2.8 Realizáronse as operacións 
anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores. 

RA2 - Realiza procesos 
de selección de 
provedores analizando 
as condicións técnicas e 
os parámetros 
habituais.  

CA3.1 Relacionáronse as técnicas máis utilizadas na comunicación con provedores. CA3.2 Detectáronse as vantaxes, os custos 
e os requisitos técnicos e comerciais de implantación dun sistema de intercambio electrónico de datos, na xestión do 
aprovisionamento. CA3.3 Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos provedores. CA3.4 
Preparáronse previamente as conversas persoais ou telefónicas cos provedores. CA3.5 Identificáronse os tipos de 
documentos utilizados para o intercambio de información con provedores. CA3.6 Explicáronse as etapas nun proceso de 
negociación de condicións de aprovisionamento. CA3.7 Describíronse as técnicas de negociación máis utilizadas na 

RA3 - Planifica a xestión 
das relacións cos 
provedores aplicando 
técnicas de negociación 
e comunicación.  
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compravenda e no aprovisionamento. CA3.8 Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso 
dos programas informáticos adecuados. 

CA4.1 Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos realizados a un provedor no momento de 
recepción no almacén. CA4.2 Definíronse os indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores. CA4.3 
Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento. CA4.4 Establecéronse as medidas que cumpra 
adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido. CA4.5 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos 
internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento. CA4.6 Elaboráronse informes de avaliación de provedores de 
xeito claro e estruturado. CA4.7 Elaborouse a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de información 
con provedores, seguindo os procedementos de calidade e utilizando aplicacións informáticas. CA4.8 Determináronse os 
fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na 
actividade de aprovisionamento. CA4.9 Recoñeceuse a normativa sobre envases, embalaxe e etiquetaxe. CA4.10 Enlazáronse 
as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con outras áreas de información da empresa, como 
contabilidade e tesouraría.  

RA4 - Programa o 
seguimento documental 
e os controis do 
proceso de 
aprovisionamento, 
aplicando os 
mecanismos previstos 
no programa e 
utilizando aplicacións 
informáticas.  
 

CA5.1 Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que 
participan, e as relacións entre eles. CA5.2 Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e 
económicos en cada fase da cadea loxística. CA5.3 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. CA5.4 Valoráronse as alternativas nos modelos ou nas estratexias de distribución de mercadorías. CA5.5 
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. CA5.6 Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, 
incidencias e reclamacións na cadea loxística. CA5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación 
informática de xestión de provedores CA5.8 Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios, 
devolucións caducadas, embalaxes, etc. 

RA5 - Define as fases e 
operacións que deben 
realizarse dentro da 
cadea loxística, 
asegurándose a 
rastrexabilidade e a 
calidade no seguimento 
da mercadoría. 

 Azul (RA primeira avaliación), Verde (RA última avaliación). 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de traballos e actividades de repaso da 
materia vista no curso para a súa posterior entrega por parte do alumnado 
e corrección por parte do docente. Exame dos contidos vistos. 

Instrumentos: A través de proba escrita ou oral sexa virtual. 

No caso de non ser posible a realización de probas escritas a cualificación 
final do módulo obterase no seu 100% a través dos traballos e supostos 
prácticos solicitados polo profesor como repaso da materia. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do módulo será a media aritmética dúas avaliacións. 

 

Alumnado con 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existen criterios de avaliación pendentes 

Criterios de cualificación: 

Non proceden 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

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

Actividades  

Supostos prácticos de repaso de: 

Facturas: simplificadas, normais, rectificativas, resumo... 

Sistema de xestión de almacéns: PMP, FiFO 

Sistema ABC 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades, supostos e traballos serán enviados o alumnado a 
través do correo electrónico e o planning de traballo serán 
publicados na páxina web co centro. 

Materiais e recursos 

Exercicios prácticos e supostos enviados polo profesor. 

Conexión a internet e computador persoal. Correo electrónico, 
aplicación de vídeo-chamadas, folla de calculo, libreta de clase, 
calculadora e cadro de contas do plan xeral de contabilidade. 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

O alumnado será avisado a través de Abalar e mediante o correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación 
Resultados de 
aprendizaxe 

CA1.1 Definíronse as fases dun programa de aprovisionamento, desde a detección de necesidades ata a recepción da 
mercadoría. CA1.2 Determináronse os principais parámetros que configuran un programa de aprovisionamento que garanta a 
calidade e o cumprimento do nivel de servizo establecido. CA1.3 Obtivéronse as previsións de venda e/ou demanda do 
período de cada departamento implicado. CA1.4 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. CA1.5 Calculouse o custo do programa de aprovisionamento, diferenciando os elementos que o compoñen. 
CA1.6 Determinouse a capacidade óptima de almacenamento da organización, tendo en conta a previsión de existencias. 
CA1.7 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. CA1.8 Previuse con tempo suficiente 
o reaprovisionamento da cadea de subministración para axustar os volumes de existencias ao nivel de servizo, evitando os 
desabastecementos. CA1.10 Asegurouse a calidade do proceso de aprovisionamento, establecendo procedementos 
normalizados de xestión de pedidos e control do proceso. CA1.9 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha 
aplicación informática de xestión de existencias e aprovisionamento. 

RA1 - Elabora plans de 
aprovisionamento 
analizando información 
das áreas da 
organización ou 
empresa.  
 
 
 

CA2.1 Identificáronse as fontes de subministración e procura de provedores. CA2.2 Confeccionouse un ficheiro cos 
provedores potenciais de acordo cos criterios de procura en liña e off-line CA2.3 Realizáronse solicitudes de ofertas e prego 
de condicións de aprovisionamento. CA2.4 Compiláronse as ofertas de provedores que cumpran as condicións establecidas 
para a súa posterior avaliación. CA2.5 Definíronse os criterios esenciais na selección de ofertas de provedores (económicos, 
prazo de aprovisionamento, calidade, condicións de pagamento, servizo, etc.). CA2.6 Comparáronse as ofertas de varios 
provedores de acordo cos parámetros de prezo, calidade e servizo. CA2.7 Estableceuse un baremo dos criterios de selección 
en función do peso específico que, sobre o total, represente cada variable considerada. CA2.8 Realizáronse as operacións 
anteriores mediante unha aplicación informática de xestión de provedores. 

RA2 - Realiza procesos 
de selección de 
provedores analizando 
as condicións técnicas e 
os parámetros 
habituais.  

CA3.1 Relacionáronse as técnicas máis utilizadas na comunicación con provedores. CA3.2 Detectáronse as vantaxes, os custos 
e os requisitos técnicos e comerciais de implantación dun sistema de intercambio electrónico de datos, na xestión do 
aprovisionamento. CA3.3 Elaboráronse escritos de xeito claro e conciso nas solicitudes de información aos provedores. CA3.4 
Preparáronse previamente as conversas persoais ou telefónicas cos provedores. CA3.5 Identificáronse os tipos de 
documentos utilizados para o intercambio de información con provedores. CA3.6 Explicáronse as etapas nun proceso de 
negociación de condicións de aprovisionamento. CA3.7 Describíronse as técnicas de negociación máis utilizadas na 

RA3 - Planifica a xestión 
das relacións cos 
provedores aplicando 
técnicas de negociación 
e comunicación.  
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compravenda e no aprovisionamento. CA3.8 Elaborouse un informe que recolla os acordos da negociación, mediante o uso 
dos programas informáticos adecuados. 

CA4.1 Estableceuse a secuencia e o proceso de control que deben seguir os pedidos realizados a un provedor no momento de 
recepción no almacén. CA4.2 Definíronse os indicadores de calidade e eficacia operativa na xestión de provedores. CA4.3 
Detectáronse as incidencias máis frecuentes do proceso de aprovisionamento. CA4.4 Establecéronse as medidas que cumpra 
adoptar ante as anomalías na recepción dun pedido. CA4.5 Definíronse os aspectos que deben figurar nos documentos 
internos de rexistro e control do proceso de aprovisionamento. CA4.6 Elaboráronse informes de avaliación de provedores de 
xeito claro e estruturado. CA4.7 Elaborouse a documentación relativa ao control, o rexistro e o intercambio de información 
con provedores, seguindo os procedementos de calidade e utilizando aplicacións informáticas. CA4.8 Determináronse os 
fluxos de información relacionando os departamentos dunha empresa e os demais axentes loxísticos que interveñen na 
actividade de aprovisionamento. CA4.9 Recoñeceuse a normativa sobre envases, embalaxe e etiquetaxe. CA4.10 Enlazáronse 
as informacións de aprovisionamento, loxística e facturación con outras áreas de información da empresa, como 
contabilidade e tesouraría.  

RA4 - Programa o 
seguimento documental 
e os controis do 
proceso de 
aprovisionamento, 
aplicando os 
mecanismos previstos 
no programa e 
utilizando aplicacións 
informáticas.  
 

CA5.1 Describíronse as características básicas da cadea loxística identificando as actividades, as fases e os axentes que 
participan, e as relacións entre eles. CA5.2 Interpretáronse os diagramas de fluxos físicos de mercadorías, de información e 
económicos en cada fase da cadea loxística. CA5.3 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. CA5.4 Valoráronse as alternativas nos modelos ou nas estratexias de distribución de mercadorías. CA5.5 
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. CA5.6 Asegurouse a satisfacción da clientela resolvendo imprevistos, 
incidencias e reclamacións na cadea loxística. CA5.7 Realizáronse as operacións anteriores mediante unha aplicación 
informática de xestión de provedores CA5.8 Valorouse a responsabilidade corporativa na xestión de residuos, desperdicios, 
devolucións caducadas, embalaxes, etc. 

RA5 - Define as fases e 
operacións que deben 
realizarse dentro da 
cadea loxística, 
asegurándose a 
rastrexabilidade e a 
calidade no seguimento 
da mercadoría. 

 Azul (RA primeira avaliación), Verde (RA segunda avaliación). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Realización de traballos e actividades de repaso da 
materia vista no curso para a súa posterior entrega por parte do alumnado 
e corrección por parte do docente. Exame dos contidos vistos. 

Instrumentos: A través de proba escrita ou oral virtual. 

No caso de non ser posible a realización de probas escritas a cualificación 
final do módulo obterase no seu 100% a través dos traballos e supostos 
prácticos solicitados polo profesor como repaso da materia. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Os alumnos/ alumnas que teñan que presentarse o exame de recuperación, 
como moito só poderán ter unha cualificación de 6 na nota final do módulo 
obtida a través dons instrumentos e pesos especificados no apartado 
anterior. 

Alumnado con 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non existen criterios de avaliación pendentes 

Criterios de cualificación: 

Non proceden 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

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

Actividades  

Supostos prácticos de repaso de: 

Período Medio de Maduración Económico y Financeiro 

Volume óptimo de pedido 

Cálculo do stock total 

Cálculo do stock de seguridade 

Cálculo do coste total de adquisición, xestión e posesión. 

Umbro de rendibilidade e resultado do exercicio. 

Calculo de costes unitarios e de presupostos totais. Selección de 
ofertas. 

Selección de provedores. 

Métodos de selección das ofertas recibidas. 

Facturas: simplificadas, normais, rectificativas, resumo... 

Sistema de xestión de almacéns: PMP, FiFO 

Sistema ABC 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades, supostos e traballos serán enviados o alumnado a 
través do correo electrónico e o planning de traballo serán 
publicados na páxina web co centro. 

Materiais e recursos 

Exercicios prácticos e supostos enviados polo profesor. 

Conexión a internet e computador persoal. Correo electrónico, 
aplicación de vídeo-chamadas, folla de calculo, libreta de clase, 
calculadora e cadro de contas do plan xeral de contabilidade. 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

O alumnado será avisado a través de Abalar e mediante o correo 
electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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 1. Resultados  de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Unidade 
formativa 

Criterios de avaliación Resultados de aprendizaxe 

MP0440_13 
Operatoria de 

teclados 
Acadouse unha velocidade de 200 ppm cun marxe de erro do 0,5% Procesa textos alfanuméricos nun teclado estendido aplicando as técnicas mecanográficas. 

MP0440_23 
Ofimática 

Identificáronse os requisitos mínimos e óptimos para o funcionamento da 
aplicación. 

Instala e actualiza aplicacións informáticas relacionadas coa tarefa administrativa, e razoa os pasos 
seguidos. 

1. Determináronse os principios de organización dos sistemas operativos a 
través dos ficheiros e os cartafoles que os integran, utilizando 
esquemas en función da súa xerarquía. 

2. Distinguíronse as funcións básicas dos sistemas operativos na xestión 
de ficheiros e cartafoles. 

3. Diferenciouse entre as aplicacións de xestión de ficheiros propios dun 
sistema operativo e o resto de aplicacións que se inclúen dentro del. 

4. Explicáronse as prestacións fundamentais do sistema operativo que 
permiten procurar, arquivar e manter a seguranza, a integridade e a 
confidencialidade da información. 

Utiliza as funcións básicas dos sistemas operativos habituais na xestión e na procura de cartafoles e 
ficheiros, compartindo e actualizando recursos. 

1.  Utilizáronse as funcións, as prestacións e os procedementos dos 
procesadores de textos e da autoedición. 

2. Identificáronse as características de cada tipo de documento. 

3. Redactáronse documentos de texto coa destreza adecuada, aplicando 
as normas de estrutura. 

4. Utilizáronse diversos tipos de estilos. 

5. Confeccionáronse patróns adaptados aos documentos administrativos 
tipo. 

6. Integráronse obxectos, gráficos, táboas, follas de cálculo, hiperligazóns, 
etc. 

7. Detectáronse e corrixíronse os erros cometidos. 

8. Recuperouse e utilizouse a información almacenada. 

9. Utilizáronse as funcións e as utilidades que garantan as normas de 
seguridade, integridade e confidencialidade dos datos. 

Elabora documentos de textos utilizando as opcións dun procesador de textos tipo. 
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MP0440_23 
Ofimática 

1. Utilizáronse diversos tipos de estilos. 

2. Utilizáronse diversos tipos de datos e referencias para celas, 
rangos, follas e libros. 

3. Aplicáronse fórmulas e funcións. 

4. Xeráronse táboas dinámicas e xeráronse e modificáronse gráficos 
de diferentes tipos. 

 

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

MP0440_33 
Multimedia 

1. Identificáronse os aspectos básicos de internet. 

2. Utilizáronse ferramentas de navegación: Utilizáronse diversos 
navegadores (Firefox, Explorer, Chrome) e buscadores (Google, 
Yahoo, Bing, Ecosia...) comparando resultados 

3. Identificáronse diversas aplicacións de internet para a empresa 

4. Utilizouse a "nube" para traballo compartido e almacenamento. 
Drive, Dropbox. 

5. Aplicáronse as medidas de seguridade necesarias. Aplicáronse 
medidas para a protección de datos de carácter persoal e de 
protección da propiedade intelectual así como normas "netiquete" 

Xestiona a rede internet, manexando diferentes navegadores. 

1. Identificáronse diversos tipos de contas de correo electrónico. 

2. Describíronse os elementos dun correo electrónico. 

3. Analizáronse as necesidades básicas de xestión do correo e da 
axenda electrónica. 

4. Configuráronse contas de correo electrónico de diversos tipos. 
Creáronse contas de correo e configuráronse en Thunderbird e 
Outlook 

5. Operouse co caderno de enderezos. 

6. Traballouse con todas as opcións de xestión de correo electrónico 
(etiquetas, filtros, cartafoles, etc.). 

Xestiona o correo e a axenda electrónica manexando aplicacións especificas. 

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
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MP0440_33 
Multimedia 

1. Identificáronse as opcións básicas das aplicacións de 
presentacións. 

2. Recoñecéronse os tipos de vista asociados a unha presentación. 

3. Aplicáronse e recoñecéronse a tipografía e as normas básicas de 
composición, deseño e uso da cor. 

4. Creáronse presentacións. 

5. Importáronse e exportáronse presentacións.. 

Elabora presentacións multimedia utilizando aplicacións específicas 

1. Analizáronse os formatos de imaxes máis utilizados. 

2. Realizouse a adquisición de imaxes con periféricos. 

3. Importáronse e exportáronse imaxes en diversos formatos. 
compartindo en, redes sociais e blogues. 

4. Importáronse e exportáronse secuencias de vídeo e audio. 
compartindo en redes sociais, blogues 

5. Capturáronse secuencias de vídeo cos recursos adecuados. 

Integra imaxes dixitais e secuencias de vídeo en documentos da empresa, utilizando aplicacións tipo 
e periféricos 

OBSERVACIÓNS.  

Todos os RA contidos nesta adaptación de programación foron traballados aínda que algúns non na súa totalidade nas clases presenciais. 

Suprímese da programación do curso 2018-20 o RA Realiza operacións de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. Ao estar considerado como mínimo na 
programación, deberá traballarse no primeiro trimestre do curso 2020-21. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Observación sistemática dos traballos individuais ou en grupo  
realizados polo alumnado, probas escritas, cuestionarios 

Instrumentos: Rubrica para traballo grupo, Táboa de observación para individuais, 
probas escritas e cuestionarios google, seguimento por vídeo chamada de probas 
prácticas 

Cualificación 
final 

Media aritmética da primeira e segunda avaliación, o traballo telemático sumará cun 
máximo de dous puntos. A nota final non excederá de 10 

Proba 
extraordinaria  

A proba extraordinaria consistirá nunha proba teórica e nun ou varios exercizos 
prácticos que integran os coñecementos e  resultados de aprendizaxe referidos nesta 
adaptación da programación e as competencias traballadas durante as clases 
presenciais (dúas primeiras avaliacións)  e baseado no currículo do módulo. Os mínimos 
esixibles e os criterios de avaliación serán os establecidos para o módulo nesta 
adaptación da programación. 

Dado que este módulo esta dividido en tres unidades formativas será necesario superar 
as tres para superar o módulo. Operatoria de teclados supón o 15% da nota, Ofimática 
60% da nota, Multimedia 25% da nota.  

É necesario ter superadas todas as unidades formativas cunha puntuación igual ou 
superior a 5 para superar a avaliación do módulo. 

A nota de cada UF resultará da media ponderada entre teoría (30%)  e práctica (70%). A 
proba teórica é eliminatoria, de non acadar un cinco en cada unha das unidades 
formativas o alumno/a será eliminado. A proba de destreza mecanográfica é eliminatoria. 
De non acadar 200 ppm cun erro de 0,5% non supera a proba. 

Procedemento: Para a realización da Proba o alumnado disporá da aplicación Microsoft 
Office ou Libre Office implementada sobre o Sistema Operativo Windows 7 ou versión 
superior con acceso á Internet e un xestor de correo (Thuderbird, Outllook). Deberán 
dispor dunha conta de correo no dominio gmail.com. De ser posible a proba 
extraordinaria realizarase preferentemente na aula destinada a impartición de clases, de 
non ser así farase telemáticamente 

Temporalidade: A duración da probas será de cinco horas, máximo dúas para a parte 
teórica (inclúese neste tempo a proba de destreza mecanográfica) e tres (mínimo) para 
a práctica. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Os recollidos nesta adaptación da programación. 

Non hai alumnado pendente, xa está avaliado e superaron o módulo 

Criterios de cualificación Os da proba extraordinaria 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Proba extraordinaria 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
 (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Operatoria de teclados: Reforzo. Práctica utilizando Mecamatic ou outro programa 
de práctica mecanográfica. 

Tratamento de textos Repaso e reforzo, estudo  dos temas utilizando aulaclic. 
Cuestionarios google 

Folla de cálculo: Repaso, reforzo e ampliación, estudo utilizando aulaclic. Supostos 
prácticos para entrega e corrección en grupo. Cuestionarios google 

Internet e seguridade: Repaso e reforzo (traballo en grupo  en Drive) e actividades 
individuais para entrega. Cuestionarios google 

Correo electrónico e axenda: Repaso, reforzo e ampliación, explicacións da práctica 
utilizando vídeo chamada e compartir pantalla. Supostos prácticos para entrega. 
Cuestionarios google 

Presentacións: Repaso e reforzo, entrega dunha presentación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Semanalmente deseño e publicación na web do centro  e por correo do plan de 
traballo. Conexión por hangouts, chat e vídeo chamada. Envío e recepción de 
traballos por correo 
Todo o alumnado ten medios para conectarse, en principio conectábanse polo 
móbil.  Hai tres alumnas que nunca se conectaron  nin contestaron aos correos, 
tampouco asistiron as clases presenciais. 

Horario de conexión por videoconferencia e chat: So si o traballo a realizar o require. 

Luns  de 12:30 a 14:00 
Martes  de 16:30 a 18:00 
Mércores de 12:30 a 14:00 
Xoves de 11:30 a 12:10 
Venres sin conexión  

 

Materiais e recursos 

 Apuntes confeccionados pola profesora subidos  á nube ( Drive, dropbox, 
adobe) 

 Cursos gratuítos en aulaclic 

 Libro de Macmillan Aplicaciones Informáticas na plataforma flippingbook 

 blog: https://cmtrasancos.blogspot.com/ 

Recursos 
tecnolóxicos 

Alumnado: Ordenador con conexión a internet é SO Windows ou Linux, un alumno 
non ten ordenador.  

 

 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comunicativos: Hangouts chat e videoconferencia 

Correo electrónico: cmtrasancos@gmail.com.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

mailto:cmtrasancos@gmail.com
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5. ANEXO1 ORGANIZACIÓN POR AVALIACIÓNS 

Unidade 
formativa 

Resultados de aprendizaxe 
1AVA COMPLE

TO 
2AVA COMPLE

TO 
3AVA COMPLE

TO 

MP0440_13 
Operatoria de 

teclados 

Procesa textos alfanuméricos nun 
teclado estendido aplicando as técnicas 

mecanográficas. 
X NON X NON X SI 

MP0440_23 
Ofimática 

Instala e actualiza aplicacións 
informáticas relacionadas coa tarefa 

administrativa, e razoa os pasos 
seguidos. 

X SI     

Utiliza as funcións básicas dos sistemas 
operativos habituais na xestión e na 

procura de cartafoles e ficheiros, 
compartindo e actualizando recursos. 

X SI     

Elabora documentos de textos 
utilizando as opcións dun procesador de 

textos tipo. 
X NON X SI   

Elabora documentos e patróns 
manexando opcións da folla de cálculo 

tipo. 
  X NON X SI 

MP0440_33 
Multimedia 

Xestiona a rede internet, manexando 
diferentes navegadores. 

X NON X NON X SI 

Xestiona o correo e a axenda 
electrónica manexando aplicacións 

especificas. 
X NON X NON X SI 

Elabora presentacións multimedia 
utilizando aplicacións específicas 

  X NON X SI 

Integra imaxes dixitais e secuencias de 
vídeo en documentos da empresa, 

utilizando aplicacións tipo e periféricos 
  X NON X SI 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

• O alumnado que asisitiu regularmente á clase ten as dúa primeiras avaliacións superadas´ 

• O alumnado pendente superou o módulo na segunda avaliación. 

• Dúas alumnas teñen perda de avaliación continua, so asistiron a unha clase presencial  e non se puxeron en 
contacto conmigo no terceiro trimestre. 

• Unha alumna  deixou de asisitir a clase dende a primeira avaliación e  non se puxo en contacto conmigo no terceiro 
trimestre 

• Polo que, non houbo activdades de recuperación neste trimestre, si de reforzo, repaso e ampliación. 

• Para superar o módulo  o alumnado que ten avaliacións pendentes ou PD deberá presentarse á proba 
extraordinaria.  
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

 
1. Cumprir os requisitos básicos dos equipos informáticos e as funcións do terminal 
informático. 
2. Uso ou método de escritura por toque para facer textos nas súas propias linguas e en 
linguas estranxeiras. 
3. Coñecer ou operar un sistema operativo. 
4. Coñecer ou funcionar un procesador de textos: usa diferentes estilos; escribir 
documentos de texto con destreza, abarcando estética e presentación 
5. Cálculo de funcións coñecidas ou dunha folla: usa varios tipos de datos e referencias 
para celas, gamas, follas e libros; tabús dinámicos xerar; aplicar fórmulas e funcións; 
Importar e exportar follas de cálculo creadas con outras aplicacións e outros formatos. 
6. Operación de bases de datos coñecida ou dunha. Crea bases de datos: táboas, 
consultas, formularios, informes; use asistentes para crear táboas e consultas, 
formularios e informes. 
7. Coñecer o funcionamento dunha presentación. Crear presentacións: importar e inserir 
imaxes de diferentes lugares; aplicar métodos interactivos ás presentacións. 
8. Rede de internet coñecida. Coñecedor ou operación de diferentes navegadores. 
Identificar os aspectos básicos de internet. En terceiro lugar, ten medidas de seguridade 
e identifica varias aplicacións de internet para a compañía. 
9. Coñecer o funcionamento dá axenda electrónica. Configurar o correo electrónico. 
10. Realiza controis periódicos sobre ós, que incluirán cuestionarios e / ou exercicios 
prácticos sobre a materia impartida. 
 

 
1. Procesamento de textos alfa-numéricos. Funcionamento do 
teclado. Aplicación básica informática. 

2. Mantiveron o equipo, aplicación, en óptimas condicións de 
funcionamento. 

3. Elaboraron follas de cálculo adaptadas ás necesidades que 
xorden non tratamento 

4. Elaboraron documentos de texto utilizando as opcións 
avanzadas dun procesador. 

5. Utilizaron sistemas de xestión de bases de datos adaptados ás 
necesidades que xorden, ningún tratamento da información 
6. Arquivaron os sistemas de arquivos buscando e seleccionando 
con medios convencionais 
7. Xestionaron completamente información de diversas 
aplicacións 
8. Xestionaron ou enviar correo electrónico mediante aplicación 
específica 
9. Crear presentación multimedia de documentos utilizando 
aplicacións. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
 



 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Realizaremos una  valorción dos traballos entregados, do traballo 
realizado na aula virtual 

Instrumentos:  
Os traballos serán elaborados con una lista de cotexo. 
Traballo que fan os alumnos  
Rexistros utilizados polo profesorado, resolución de exercicios. 
Os traballos realizados que enviou o profesor 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Os alumnos que realizan na terceira avaliación os traballos  propostos, 
incrementaran ata un 10%  a media da primeira e segunda. O  
alumnado que teña a primeira e a segunda avaliación aprobada. 
Os alumnos suspensos na primeira ou a segunda realizaran traballos de 
recuperación e un exame online por e  video-conferencia a través de 
(jit.si) 
 https://meet.jit.si/INFORMATICA1CS 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

NO HAY 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Debido a situación actual de COVI19  
Operatoria de teclados: Acadaran unha velocidade de 280 pulsacións por 
minuto con una marxe de erro do 2%,  
Deberán realizar todos os exercicio  propostos para acadar a puntuación 
de positiva no módulo. 

Criterios de cualificación: 
O profesor envía exercicios a todo o alumnado por correo electrónico. 
Os alumnos unha vez feito o traballo deben envialo o  profesor . 
Un 3 dias  a semana nos conectamos por videoconferencia para seguir   
traballando, se resolven dubidas e explicamos   
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
De seguir co situación de confinamento 
Realizaran exercicios-examen  online  para poder superar a materia. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Nas avaliación 1ª e 2ª  traballaron  os programas de  Word, Excel e 
PowerPoint 
En esta terceira avaliación traballamos con exercicios dos  
programas explicados na 1º e 2º con repaso de coñecementos sobre 
os mesmos. 
Ampliamos materia con Access. 
Os alumnos  deben deseñar e facer táboas, facer consultas, 
informes  e adaptalos a supostos prácticos e reais. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen correo electrónico e reciben a información 
do profesor..  
Tres días a semana nos conectamos por video-conferencia a través 
de (jit.si) para seguir traballando, onde o profesor da as explicación 
e resolven dubidas existentes. 
O profesor envía exercicios a todo o alumnado por correo 
electrónico. 
Os alumnos unha vez feito o traballo deben envialo o  profesor. 
 

Materiais e recursos 
Correo electrónico:  ciclosuperior2016@gmail.com 
e  video-conferencia a través de (jit.si) 
 https://meet.jit.si/INFORMATICA1CS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. formación e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
Todos o alumnado e maior de idade. Solo se contacta co alumnado 
mediante . 
Correo electrónico:  ciclosuperior2016@gmail.com 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5. Criterios de cualificación: 1º AVALIACIÓN 
 
A nota da avaliación ten os seguintes apartado:  

1. Un 25% da nota sae das probas de velocidade, operatoria de teclados. (Este punto 
e imprescindible superalo para aprobar a avaliación.) O alumnado debe conseguir 
una velocidade de 250 pulsación por minuto con un máximo de 2% de erros, para 
acadar un 5 de nota,  tanto escribindo o método de escritura ao tacto coa axuda 
dun programa informático, como  en Word que realizara textos nas linguas propias 
e en linguas estranxeiras copiando textos durante 10 minutos. Fixeron un mínimo 
de dos controis semanais. 

2. Un 65% da nota corresponde o exames que fixo en Word. 
3. Un 10% os traballos realizados na clase. 

 
NOTA: O Apartado 1, e o 2 deben acadar una puntuación de 5 puntos por separado para 
facer a media. 
 
 
 
 

 
6. Criterios de cualificación: 2º AVALIACIÓN 

 
A nota da avaliación ten os seguintes apartado:  

1. Un 25% da nota sae das probas de velocidade, operatoria de teclados. (Este punto 
e imprescindible superalo para aprobar a avaliación.) O alumnado debe conseguir 
una velocidade de 300 pulsación por minuto con un máximo de 2% de erros, para 
acadar un 5 de nota,  tanto escribindo o método de escritura ao tacto coa axuda 
dun programa informático, como  en Word que realizara textos nas linguas propias 
e en linguas estranxeiras copiando textos durante 10 minutos. Fixeron un mínimo 
de dos controis semanais. 

2. Un 10% da nota corresponde o exame que se fixo en Word  
3. Un 55% da nota corresponde o exame que se fixo en  Excel. 

4. Un 10% os traballos realizados na clase. 
 
NOTA: todos os apartados (1,2,3 ) deben acadar una puntuación de 5 puntos por separado 
para facer a media. 
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7. Criterios de cualificación: 3º AVALIACIÓN 

 
Debido a situación actual de COVI19  
A nota da avaliación será a media da primeira e a segunda sempre e cando o alumnado 
teña unha nota de aprobado na primeira e na segunda. 
Os traballos realizados na terceira avaliación pode incrementar ata un 10%  a media da 
primeira e segunda. 
Para superar este módulo, o alumnado que suspenderon a primeira ou a segunda 
avaliación, deben entregar os traballos de repaso propostos polo profesor que se lle 
foron enviando durante ésta avaliación. 
Teñen  que facer un exame online mediante a plataforma usada durante esta avaliación  
(https://meet.jit.si/INFORMATICA1CS).   
Teñen que facer una exame de pulsación, un de Word e outro de Excel. 
Debido a situación actual de COVI19 o alumnado debe acadar 280 pulsación por minuto 
con un máximo de 2% de erros, para acadar un 5 de nota, (Este punto e imprescindible 
superalo para aprobar a avaliación.) 

NOTA: deben acadar una puntuación de 5 puntos no exame de pulsacións para facer a media 
co exame de Word e de Excel, ademais de haber entregado os traballos feitos, que propuxo 
o profesor. 

 
 
 

 
 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Resultados de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, 
aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación 
fiscal. 

CA1.1 Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do 
de compras. 
CA1.2 Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos. 
CA1.3 Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda. 
CA1.4 Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de 
venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial. 
CA1.5 Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe. 
CA1.6 Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para 
aplicar nas operacións de compravenda. 
CA1.7 Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. 
CA1.8 Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. 
CA1.9 Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos 
unitarios. 
CA1.10 Valorouse a necesidade de actualizar as referencias, as características técnicas, 
as tarifas e outras especificacións dos produtos e dos servizos prestados 

RA2 - Confecciona documentos administrativos das 
operacións de compravenda en relación coas 
transaccións comerciais da empresa. 

CA2.1 Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e 
precisáronse os requisitos formais que deban cumprir. 
CA2.2 Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda. 
CA2.3 Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa 
relacionados coa compra e a venda. 
CA2.4 Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión. 
CA2.5 Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa. 
CA2.6 Comprobouse a coherencia interna dos documentos, para o que se trasladaron 
as copias aos departamentos correspondentes. 
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CA2.7 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. 
CA2.8 Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a 
lexislación e os procedementos internos da empresa. 
CA2.9 Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas 
operacións de compravenda. 
CA2.10 Valorouse a importancia da continua actualización de canles de compravenda, 
provedores e clientes. 
CA2.11 Valorouse a necesidade da calidade no servizo posvenda. 
CA2.12 Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da 
información, así como os criterios de calidade no proceso administrativo 

RA3 - Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de 
compravenda, con aplicación da normativa fiscal. 

CA3.1 Identificáronse as características básicas das normas mercantís e fiscais 
aplicables ás operacións de compravenda. 
CA3.2 Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE. 
CA3.3 Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. 
CA3.4 Identificáronse os libros-rexistro voluntarios para as empresas. 
CA3.5 Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en 
relación co IVE. 
CA3.6 Identificáronse as obrigas informativas á Facenda en relación coas operacións 
efectuadas periodicamente. 
CA3.7 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O traballo desenvolvido no terceiro trimestre servirá para mellorar a 
cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 

Instrumentos: 
En canto os instrumento se combinará tanto traballos individuais e de 
grupo do módulo con actividades e tarefas que axuden ao alumnado a 
adquirir as aprendizaxes e competencias imprescindibles. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O peso da nota final recaerá nos dous primeiros trimestres do curso, 
sendo a cualificación final a media aritmética de ámbolos dous trimestres 
e puidéndose ver mellorada ata nun máximo dun punto derivado dos 
traballos e tarefas desenroladas no terceiro trimestre. A cualificación final 
no poderá exceder de un 10. 

No caso dos alumnos e alumnas con algunha avaliación suspensa. A 
recuperación de algunha de esas partes consistirá nun traballo (cun peso 
do 40% da nota), e unha proba (60%). A cualificación máxima da 
recuperación dunha parte non superada será dun 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con este  módulo pendente 

Criterios de cualificación: 
Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na terceira avaliación levarase actividades de repaso, reforzo, 
recuperación e ampliación, tendo en consideración a situación 
especial de cada alumno e alumna. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nas primeiras semanas de confinamento detectouse alumnado sen 
conectividade e informouse  a dirección do centro. A día de hoxe, 
todo o alumnado dispón de conectividade. 

Materiais e recursos 
 Envíanse os recursos e materias necesarios a través do correo 
electrónico. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Para a comunicación co alumnado empregarase o correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Resultados de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e 
describe as súas fases. 

CA1.1 Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. 
CA1.2 Diferenciáronse os fluxos de entrada e saída de tesouraría (cobramentos e 
pagamentos) e a documentación relacionada con eles. 
CA1.3 Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. 
CA1.4 Executáronse as operacións do proceso de arqueamento e cadramento da caixa, 
e detectáronse as desviacións. 
CA1.5 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do banco. 
CA1.6 Describíronse as utilidades dun calendario de vencementos en termos de 
previsión financeira. 
CA1.7 Relacionouse o servizo de tesouraría e o resto de departamentos, empresas e 
entidades externas. 
CA1.8 Utilizáronse medios telemáticos, de administración electrónica e outros 
substitutivos da presentación física dos documentos. 
CA1.9 Efectuáronse os procedementos de acordo cos principios de responsabilidade, 
seguridade e confidencialidade da información. 

RA2 - Realiza os trámites de contratación, 
renovación e cancelación correspondentes a 
instrumentos financeiros básicos de financiamento, 
investimento e servizos desta índole que se utilizan 
na empresa, e describiuse a finalidade de cada un 

CA2.1 Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan 
no sistema financeiro español. 
CA2.2 Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non 
bancarias, e describíronse as súas principais características. 
CA2.3 Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en relación 
cos produtos financeiros que se empregan habitualmente na empresa. 
CA2.4 Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. 
CA2.5 Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non 
bancarios, e describíronse as súas características. 
CA2.7 Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros 
bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación. 



 
 
 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 
PÁXINA 3 DE 6 

CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS 
CURSO: 1º CICLO MEDIO 

MÓDULO: OPERACIÓNS AXULIARES DE XESTIÓN DE TESOURARÍA 
 

 

 

CA2.8 Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros 
de investimento. 
CA2.9 Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. 
CA2.10 Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a 
cancelación de produtos financeiros habituais na empresa. 

RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que 
identifica e aplica as leis financeiras correspondentes. 

CA3.1 Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de 
actualización simple. 
CA3.3 Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. 
CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de 
operacións. 
CA3.6 Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos 
financeiros máis habituais na empresa. 
CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros 
bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación 

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e 
interpreta a documentación asociada. 

CA4.1 Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis 
habituais. 
CA4.2 Calculouse o líquido dunha negociación de efectos 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O traballo desenvolvido no terceiro trimestre servirá para mellorar a 
cualificación obtida na primeira e na segunda avaliación. 

Instrumentos: 
En canto os instrumento se combinará tanto traballos individuais e de 
grupo do módulo con actividades e tarefas que axuden ao alumnado a 
adquirir as aprendizaxes e competencias imprescindibles. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
O peso da nota final recaerá nos dous primeiros trimestres do curso, 
sendo a cualificación final a media aritmética de ámbolos dous trimestres 
e puidéndose ver mellorada ata nun máximo dun punto derivado dos 
traballos e tarefas desenroladas no terceiro trimestre. A cualificación final 
no poderá exceder de un 10. 

No caso dos alumnos e alumnas con algunha avaliación suspensa. A 
recuperación de algunha de esas partes consistirá nun traballo (cun peso 
do 40% da nota), e unha proba (60%). A cualificación máxima da 
recuperación dunha parte non superada será dun 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado con este  módulo pendente 

Criterios de cualificación: 
  Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na terceira avaliación levarase actividades de repaso, reforzo, 
recuperación e ampliación, tendo en consideración a situación 
especial de cada alumno e alumna. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nas primeiras semanas de confinamento detectouse alumnado sen 
conectividade e informouse  a dirección do centro. A día de hoxe, 
todo o alumnado dispón de conectividade. 

Materiais e recursos 
 Envíanse os recursos e materias necesarios a través do correo 
electrónico. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Para a comunicación co alumnado empregarase o correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Unidade 

Formativa Resultados de aprendizaxe Criterio de avaliación 

MP0654_13 
Contabilidade 

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. 

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 necesarias. 
CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos datos. 

RA3 - Confecciona as contas anuais e verifica os 
trámites para o seu depósito no Rexistro Mercantil, 
aplicando a lexislación mercantil. 

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. 
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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. 

MP0654_33 
Análise de 

estados 
contables e 

auditoría 

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

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. 
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1. Avaliación e cualificación 

Alumnado FP 
Dual 

Criterios de avaliación: 
O traballo da terceiro trimestre servirá para recuperar a avaliación 
pendente tendo en conta a situación de cada alumno e alumna coa fin de 
non sobrecargalos de tarefas excesivas. 

 

Criterios de cualificación: 
Para a cualificación, ademais do establecido na programación se terá en 
conta a situación de cada alumno ou alumna, así como a especial situación 
de confinamento existente. Todo o anterior se entenderá dende un punto 
de vista positivo para o alumno. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
As materias poderán superarse con probas que se poidan facer durante o 
terceiro trimestre. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

Actividades  Na terceira avaliación levarase actividades relacionadas co módulo 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos 
Envíanse os recursos e materias necesarios a través do correo 
electrónico. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Para a comunicación co alumnado empregarase o correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Formativa Resultados de aprendizaxe Criterio de avaliación 

MP0654_13 
Contabilidade 

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). 

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. 

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. 

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 
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 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 necesarias. 
CA2.10 Realizáronse copias de seguridade para a salvagarda dos 
datos. 

RA3 - Confecciona as contas anuais e verifica os 
trámites para o seu depósito no Rexistro Mercantil, 
aplicando a lexislación mercantil. 

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. 
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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. 

MP0654_23 
Fiscalidade 

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. 

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. 
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. 

MP0654_33 RA1 - Elabora informes de análise sobre a situación CA1.1 Definíronse as funcións das análises económico-financeira, 
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Análise de 
estados 

contables e 
auditoría 

económico-financeira e patrimonial dunha empresa, 
interpretando os estados contables. 

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. 

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

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. 
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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. 
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1. Avaliación e cualificación 

Alumnado con 
algunha 

avaliación 
suspensa 

Criterios de avaliación: 
O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións 
pendentes tendo en conta a situación de cada alumno e alumna coa fin 
de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 

 

Criterios de cualificación: 
Para a cualificación, ademais do establecido na programación se terá en 
conta a situación de cada alumno ou alumna, así como a especial 
situación de confinamento existente. Todo o anterior se entenderá dende 
un punto de vista positivo para o alumno. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
As materias non superadas da primeira e/ou da segunda avaliación 
poderán recuperarse con probas que se poidan facer durante o terceiro 
trimestre. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na terceira avaliación levarase actividades de repaso, reforzo e 
recuperación, tendo en consideración a situación especial de cada 
alumno e alumna. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos 
Envíanse os recursos e materias necesarios a través do correo 
electrónico. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
Para a comunicación co alumnado empregarase o correo electrónico. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA1.1 - Identificáronse as características internas e externas da 
empresa creada na aula.  

RA1 -  Identifica as características do proxecto de empresa creada na aula, e 
toma parte na actividade que esta desenvolve. 

CA1.2 - Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da 
empresa creada: provedores, clientes, sistemas de produción e 
comercialización, almacenamento, etc.  
CA1.3 - Identificáronse os procedementos de traballo no 
desenvolvemento do proceso produtivo ou comercial.  
CA1.4 - Relacionáronse características do mercado, tipo de clientes e 
provedores, e a súa posible influencia no desenvolvemento da 
actividade empresarial.  
CA1.5 - Valorouse a polivalencia dos postos de traballo administrativos 
no desenvolvemento da actividade da empresa.  
CA1.6 - Integrouse na empresa creada na aula, e describiu a súa 
relación co sector, a súa estrutura organizativa e as funcións de cada 
departamento.  
CA2.1 - Utilizouse a forma e as técnicas adecuadas na atención e no 
asesoramento.  

RA2 -  Transmite información entre as áreas e á clientela interna e externa da 
empresa creada na aula, con aplicación de técnicas de comunicación. 

 

CA2.2 - Mantívose unha actitude correcta na atención e no 
asesoramento.  
CA2.3 - Transmitiuse a información con claridade e precisión.  
CA2.4 - Utilizouse o tratamento protocolario axeitado.  
CA2.5 - Identificouse o emisor e o receptor nunha conversa telefónica 
ou presencial.  
CA2.6 - Identificouse o remitente e o destinatario en comunicacións 
escritas recibidas.  
CA2.7 - Rexistrouse a información relativa ás consultas realizadas, na 
ferramenta de xestión da relación coa clientela.  
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CA2.8 - Aplicáronse técnicas de negociación básicas con clientes e 
provedores.  
CA3.1 - Aplicáronse procedementos adecuados para a obtención de 
información necesaria na xestión de control de calidade do servizo 
prestado.  

RA3 -  Organiza información para explicar os métodos manuais e os sistemas 
informáticos previstos. 

CA3.2 - Tramitouse correctamente a información ante a persoa ou o 
departamento da empresa que corresponda.  
CA3.3 - Aplicáronse as técnicas de organización da información.  
CA3.4 - Analizouse e sintetizouse a información subministrada.  
CA3.5 - Manexouse como usuario a aplicación informática de control e 
seguimento de clientes, provedores, etc.  
CA3.6 - Aplicáronse as técnicas manuais e informáticas de arquivo 
predecididas.  
CA4.1 - Executáronse as tarefas administrativas das áreas de 
aprovisionamento, comercial, de recursos humanos, de contabilidade, 
financeira e fiscal.  

RA4 -  Elabora documentación administrativa, identifica as tarefas 
administrativas de cada departamento da empresa, e utiliza a documentación 
elaborada para cada unha delas. 

CA4.2 - Aplicouse a normativa.  
CA5.1 - Elaborouse e/ou actualizouse o catálogo de produtos da 
empresa.  

RA5 -  Realiza as actividades derivadas da política comercial, e identifica as 
funcións do departamento de vendas e compras. 

CA5.2 - Manexouse a base de datos de provedores, comparáronse 
ofertas e establecéronse negociacións de condicións de compras.  
CA5.3 - Elaboráronse e/ou actualizáronse as fichas da clientela.  
CA5.4 - Elaboráronse listaxes de prezos.  
CA5.5 - Confeccionáronse ofertas.  
CA5.6 - Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes 
na actividade específica.  
CA6.1 - Identificouse a natureza e a orixe dos problemas e das 
reclamacións.  

RA6 -  Atende incidencias, e identifica criterios e procedementos de 
resolución de problemas e reclamacións. 

CA6.2 - Identificouse a documentación que se utiliza para recoller unha 
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reclamación.  
CA6.3 - Aplicáronse técnicas de comportamento asertivo, resolutivo e 
positivo.  
CA6.4 - Procuráronse e propuxéronse solucións para a resolución dos 
problemas.  
CA6.5 - Seguiuse o proceso establecido para unha reclamación.  
CA6.6 - Verificouse que se siga integramente o proceso de reclamación.  
CA7.1 - Mantívose unha actitude de respecto polo profesor ou a 
profesora xerente, así como polos compañeiros e as compañeiras.  

RA7 -  Traballa en equipo, e recoñece e valora as achegas de cada membro do 
grupo. 

CA7.2 - Cumpríronse as ordes recibidas.  
CA7.3 - Mantívose unha comunicación fluída cos compañeiros e as 
compañeiras.  
CA7.4 - Expuxéronse opinións e puntos de vista ante unha tarefa.  
CA7.5 - Valorouse a organización da propia tarefa.  
CA7.6 - Complementouse o traballo entre os compañeiros e as 
compañeiras.  
CA7.7 - Transmitiuse a imaxe da empresa.  
CA7.8 - Realizouse cada tarefa con rigor e corrección para obter un 
resultado global satisfactorio.  
CA7.9 - Respectáronse as normas establecidas e a cultura empresarial.  
CA7.10 - Mantívose unha actitude proactiva, participando no grupo e 
desenvolvendo iniciativa emprendedora.  

En azul os resultados de aprendizaxe da primeira avaliación (Cos seus criterios de avaliación en azul). 
En verde os resultados de aprendizaxe da segunda avaliación (Cos seus criterios de avaliación en verde). 
En negro os resultados de aprendizaxe que se impartiron tanto na primeira como na segunda avaliación (Cos seus 
criterios de avaliación en azul ou verde). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar. 
Se terá en conta a situación da alumna coa fin de non sobrecargala de 
tarefas excesivas.  

Instrumentos: Combinaranse no modulo de empresa na aula traballos 
sobre o modulo, con probas para a valoración do traballo realizado. 

Cualificación 
final 

A avaliación e cualificación da alumna adáptase as aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como ás actividades de 
recuperación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado 
de alarma polo Real Decreto 463/2020. O traballo da terceira avaliación 
será tido en conta dende un punto de vista positivo para alumna.  
O peso da nota final recaerá nos dous primeiros trimestres do curso (50% 
cada un), puidéndose ver mellorada polas actvidades de repaso, reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas no terceiro 
trimestre. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: O traballo do terceiro trimestre servirá para 
recuperar as avaliacións pendentes tendo en conta a situación da alumna 
coa fin de non sobrecargala de tarefas excesivas. 

Criterios de cualificación: Para a cualificación ademais do establecido na 
programación se terá en conta a situación da alumna así como a especial 
situación de confinamento existente. Todo o anterior se entenderá dende 
un punto de vista positivo para a alumna. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: As materias non superadas 
da primeira e/ou da segunda avaliación poderán recuperarse con os 
traballos e as probas que se poidan facer durante o terceiro trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na terceira avaliación levaranse a cabo actividades de recuperación 
tendo en conta a situación da alumna coa fin de non sobrecargala de 
tarefas excesivas. As actividades de recuperación tomarán como 
referente os obxectivos e competencias clave máis necesarios que 
requiran unha mínima intervención docente para a súa adquisición. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A alumna ten conectividade. 

Materiais e recursos Os materiais e recursos serán enviados polo docente via email. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Se informará o alumnado de que existe unha modificación a 
programación do modulo que pode ser consultada na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
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.  

 

RA1 -  Determina os factores da innovación empresarial en relación coa 
actividade de creación de empresas.  

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.  
CA1.7 - Definíronse axudas e ferramentas públicas e privadas 
para a innovación, a creación e a internacionalización de 
empresas, relacionándoas estruturadamente nun informe.  
CA2.1 - Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección 
dunha idea de negocio.  

RA2 -  Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. 

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.  
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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.  
CA3.1 - Identificáronse as principais características do sector 
empresarial en que se desenvolva a idea de negocio.  

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. 

CA3.2 - Recoñecéronse os tipos de empresas existentes.  
CA3.3 - Establecéronse claramente os obxectivos da empresa.  
CA3.4 - Relacionouse a organización establecida pola empresa 
co seu tipo e cos seus fins.  
CA3.5 - Identificáronse as funcións dentro da empresa  
CA3.6 - Seleccionouse a forma xurídica adecuada.  
CA3.7 - Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos 
necesarios.  
CA3.8 - Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de 
financiamento.  
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.  

RA4 -  Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, 
tendo en conta os factores que poidan influír nela. 

CA4.2 - Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro 
negocio.  
CA4.3 - Comprobouse a accesibilidade das fontes de 
financiamento para a posta en marcha do negocio.  
CA4.4 - Efectuouse unha análise sobre a capacitación profesional 
para levar a cabo as actividades derivadas do tipo de negocio 
elixido.  
CA4.5 - Realizouse unha análise do impacto ambiental de 
proxecto de empresa.  
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CA4.6 - Realizouse unha análise dos riscos laborais de proxecto 
de empresa.  
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. 
CA5.1 - Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites 
legais esixibles antes da posta en marcha dun negocio.  

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. 

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

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

CA6.2 - Xestionouse o proceso de comercialización dos produtos 
da empresa.  
CA6.3 - Xestionáronse os recursos humanos.  
CA6.4 - Confeccionouse e verificouse a contabilidade da 
empresa.  
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CA6.5 - Planificáronse as necesidades financeiras da empresa.  
CA6.6 - Analizouse a normativa fiscal e cumpríronse as obrigas 
fiscais.  
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.  
En azul os resultados de aprendizaxe da primeira avaliación (Cos seus criterios de avaliación en azul). 
En verde os resultados de aprendizaxe da segunda avaliación (Cos seus criterios de avaliación en verde). 
En negro os resultados de aprendizaxe que se impartiron tanto na primeira como na segunda avaliación (Cos seus 
criterios de avaliación en azul ou verde). 
 
 



 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar. 
Se terá en conta a situación de cada alumno ou alumna coa fin de non 
sobrecargalos de tarefas excesivas.  

Instrumentos: Combinaranse no modulo de simulación empresarial 
traballos sobre o modulo, con probas para a valoración do traballo 
realizado. 

Cualificación 
final 

A avaliación e cualificación do alumnado adáptarase as aprendizaxes 
desenvolvidas nos dous primeiros trimestres, así como ás actividades de 
recuperación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado 
de alarma polo Real Decreto 463/2020. O traballo da terceira avaliación 
será tido en conta dende un punto de vista positivo para o alumnado. 
O peso da nota final recaerá nos dous primeiros trimestres do curso (50% 
cada un), puidéndose ver mellorada polas actvidades de repaso, reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas no terceiro 
trimestre. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: O traballo do terceiro trimestre servirá para 
recuperar as avaliacións pendentes tendo en conta a situación de cada 
alumno ou alumna coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 

Criterios de cualificación: Para a cualificación ademais do establecido na 
programación se terá en conta a situación de cada alumno ou alumna así 
como a especial situación de confinamento existente. Todo o anterior se 
entenderá dende un punto de vista positivo para o alumnado. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: As materias non superadas 
da primeira e/ou da segunda avaliación poderán recuperarse con os 
traballos e as probas que se poidan facer durante o terceiro trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na terceira avaliación levaranse a cabo actividades de recuperación 
tendo en conta a situación de cada alumno ou alumna coa fin de non 
sobrecargalos de tarefas excesivas. As actividades de recuperación 
tomarán como referente os obxectivos e competencias clave máis 
necesarios que requiran unha mínima intervención docente para a 
súa adquisición. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As alumnas de grao superior Claudia Pego Senra e María del Mar Villa 
Fraga non están entregando tarefas a pesar de que as mesmas se lles 
envían. Pero isto NON é debido á situación de corentena decretada 
polo goberno. A alumna Claudia Pego Senra deixou de asistir a clase a 
principio de curso. A alumna María del Mar Villa Fraga deixo de asistir 
a clase na segunda avaliación. Ditas alumnas non se deron de baixa 
nin se lles deu de baixa de oficio pero ambas alumnas abandonaron 
os estudos moito antes da situación de corentena.  

Materiais e recursos Os materiais e recursos serán enviados polo docente via email. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Se informará o alumnado de que existe unha modificación a 
programación do modulo que pode ser consultada na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 



        
 
 
  

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

 
 

CIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2
0
1
9/2020ADAPTAPROGRAMACIÓN 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020. 

 CENTRO:  
CURSO:  
MATERIA: 

DEPARTAMENTO: 

DATA: 



        
 
 
  

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 

 
 

1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

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

ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                     
 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 
PÁXINA 3 DE 7 

CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS 
CURSO: 2019/2020 
MATERIA: SIMULACION EMPRESARIAL 

 

 

Camiño Real s/n 
15570 Narón (A Coruña) 
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170 
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es 
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos 

1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles na terceira avaliación 
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.  

RA1 -  Determina os factores da innovación empresarial en relación coa 
actividade de creación de empresas. 

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.  
CA1.7 - Definíronse axudas e ferramentas públicas e privadas para a 
innovación, a creación e a internacionalización de empresas, 
relacionándoas estruturadamente nun informe.  
CA2.1 - Avaliáronse as implicacións que leva consigo a elección dunha 
idea de negocio.  

RA2 -  Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. 

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 
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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.  
CA3.1 - Identificáronse as principais características do sector 
empresarial en que se desenvolva a idea de negocio.  

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. 

CA3.2 - Recoñecéronse os tipos de empresas existentes.  
CA3.3 - Establecéronse claramente os obxectivos da empresa.  
CA3.4 - Relacionouse a organización establecida pola empresa co seu 
tipo e cos seus fins.  
CA3.5 - Identificáronse as funcións dentro da empresa  
CA3.6 - Seleccionouse a forma xurídica adecuada.  
CA3.7 - Efectuouse unha asignación eficiente dos recursos necesarios.  
CA3.8 - Recoñecéronse e seleccionáronse as posibles fontes de 
financiamento.  
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.  

RA4 -  Comproba a viabilidade da empresa mediante diversos tipos de análise, 
tendo en conta os factores que poidan influír nela. 

CA4.2 - Contrastouse o cumprimento da normativa legal do futuro 
negocio.  
CA4.3 - Comprobouse a accesibilidade das fontes de financiamento 
para a posta en marcha do negocio.  

En azul os resultados de aprendizaxe da primeira avaliación (Cos seus criterios de avaliación en azul). 
En negro os resultados de aprendizaxe que se impartiron tanto na primeira como na segunda avaliación (Cos seus 
criterios de avaliación impartidos na primeira avaliación en azul). 



 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O traballo do terceiro trimestre servirá, exclusivamente, 
para mellorar a cualificación final e estará enfocado principalmente ao 
repaso e reforzo, tendo en conta a situación de cada alumno ou alumna 
coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas.  

Instrumentos: Combinaranse no modulo de simulación empresarial 
traballos sobre o modulo, con probas para a valoración do traballo 
realizado. 

Cualificación 
final 

A avaliación e cualificación do alumnado adáptarase as aprendizaxes 
desenvolvidas nos primeiro trimestre, así como ás actividades realizadas 
dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020. O 
traballo da terceira avaliación será tido en conta dende un punto de vista 
positivo para o alumnado. O peso da nota final recaerá sobre a primeira 
avaliacións, tendo en conta tamén o traballo do alumnado nesta terceira 
avaliación, pero sempre dende un punto de vista positivo para o 
alumnado. 
O peso da nota final recaerá nos dous primeiros trimestres do curso (50% 
cada un), puidéndose ver mellorada polas actvidades de repaso, reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas no terceiro 
trimestre. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: O traballo do terceiro trimestre servirá para 
recuperar as avaliacións pendentes tendo en conta a situación de cada 
alumno ou alumna coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas. 

Criterios de cualificación: Para a cualificación ademais do establecido na 
programación se terá en conta a situación de cada alumno ou alumna así 
como a especial situación de confinamento existente. Todo o anterior se 
entenderá dende un punto de vista positivo para o alumnado. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: As materias non superadas 
da primeira e/ou da segunda avaliación poderán recuperarse con os 
traballos e as probas que se poidan facer durante o terceiro trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Na terceira avaliación levaranse a cabo actividades de repaso, reforzo 
e recuperación tendo en conta a situación de cada alumno ou alumna 
coa fin de non sobrecargalos de tarefas excesivas.. As actividades de 
tomarán como referente os obxectivos e competencias clave máis 
necesarios que requiran unha mínima intervención docente para a 
súa adquisición. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos Os materiais e recursos serán enviados polo docente via email. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Se informará o alumnado de que existe unha modificación a 
programación do modulo que pode ser consultada na páxina web do 
centro. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 


