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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

3 Planificación e organización dunha empresa

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación

PARA AXUDA DO ALUMNADO, INCORPÓRANSE TODOS OS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN E DESTÁCANSE EN NEGRIÑA OS QUE RESULTAN AFECTADOS

Imprescindible

(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

 CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e 
sociais.

SI NON LC.1 - Actividades de aula e cuestionarios sobre a personalidade
da empresa.

 CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e 
imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

SI SI LC.2 - Actividades de aula e cuestionarios sobre a personalidade da
empresa.

 CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha 
empresa do sector, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia 
dentro do sistema empresarial.

SI SI LC.3 - Actividades de aula e cuestionarios sobre o proceso produtivo, o
organigrama e o plan de marketing.

 CA2.12.2. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a organización do proceso 
produtivo e dos recursos necesarios e o plan de márketing a partir dos obxectivos 
empresariais.

SI SI LC.4 - Actividades de aula e cuestionarios sobre o plan de empresa:
obxectivos, proceso produtivo, o organigrama e o plan de marketing.

 

Nº Unidade didáctica

5 Xestión financeira e administrativa

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación

PARA AXUDA DO ALUMNADO, INCORPÓRANSE TODOS OS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN E DESTÁCANSE EN NEGRIÑA OS QUE RESULTAN AFECTADOS

Imprescindible

(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

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

 CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de 
rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e 
contas anuais.

SI SI LC.1 - Actividades de aula e cuestionarios sobre a financiación da
empresa e o rexistro contable

 CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en 
especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á 

NON SI LC.2 - Actividades de aula e cuestionarios sobre a financiación da
empresa e o rexistro contable
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rendibilidade da empresa.

 CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións 
trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa 
relacionadas co sector, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal 
(liquidacións trimestrais e liquidacións anuais).

SI SI LC.3 - Actividades de aula e cuestionarios sobre a xestión
administrativa dunha peme

 CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a 
documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, 
albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) 
para unha pequena e unha mediana empresa do sector, e describíronse os 
circuítos que recorre esa documentación na empresa.

SI NON LC.4 - Actividades de aula e cuestionarios sobre a xestión
administrativa dunha peme

 CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira
do proxecto empresarial. 

SI SI LC.5 - Actividades de aula, informe e cuestionarios sobre o proxecto
empresarial: análise da viabilidade económica e financeira

 CA4.6.  Presentáronse  públicamente  e  en  equipo  as  liñas  xerais  do  proxecto
empresarial.

SI SI LC.6 - Presentación e defensa pública e en equipo do proxecto
empresarial

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

INCLÚESE REMARCADO O QUE SE ENGADE PARA A 3ª AVALIACIÓN, DADAS AS CIRCUNSTANCIAS.

Os criterios de avaliación mencionados como elementos curriculares son indicadores do nivel aceptable de desenvolvemento dos resultados da aprendizaxe correspondentes, de xeito que nas diversas actividades e probas de 
avaliación tomaranse en conta para a medición das aprendizaxes. Na avaliación, consideraranse, en todo caso, aqueles criterios de avaliación marcados como mínimos esixibles en cada unidade didáctica. 

Este módulo rematou xusto antes de iniciar o confinamento como consecuencia da alerta sanitaria que se estaba vivindo provocada polo covid19.

Polo que os mínimos exixibles serán os mesmos que aparecen citados  no módulo de EEI xa que ésta desenvolveuse totalmente o longo do curso .

As tarefas a desenvolver polo alumnado que consistirán en ir facendo as entregas das partes do proxecto que vaían subsanando terán unha data de entrega para poder acabar en xuño coa realización do mesmo.

Aínda que debido a situación que estamos a vivir serase flexible nas entregas.

En cada un dos epígrafes do traballo o alumnado ten información clara de que aspectos debe traballar no mesmo ..Con carácter NON EXHAUSTIVO, e a modo de información e exemplo, ademais doutros items específicos en cada 
epígrafe como o do contido., pódense considerar entre outros os seguintes factores de carácter xeral, segundo proceda: 

* O grado de comprensión e coñecemento dos contidos. 

* A análise dos supostos plantexados. 

* A solución aportada e os argumentos que a xustifican. 

* Adecuación das solucións co enunciado proposto en cada caso. 

* Orde e método de traballo. 
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* Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. Inclúe a capacidade de interpretación dos resultados.

* Capacidade de cálculo. 

* Concreción e capacidade de síntese. 

* Adquisición de hábitos de traballo. Inclúe o emprego do factor tempo. 

* Actitude positiva e participación en clase. 

* Interese, participación e aportación de ideas innovadoras independentemente de se son válidas ou non. 

* Participación e argumentación, realización de cálculos e/ou obtención de conclusións, segundo proceda, das tarefas de resolución de casos prácticos a desenrolar en algúns epígrafes do proxeto. 

* Lexibilidade da caligrafía no seu caso, emprego dunha correcta ortografía, e capacidade de redacción. 

* Presentación, orde, limpeza,  e efecto visual dos traballos. [Serán faltas inadmisibles os errores de ortografía, a falta de limpeza, o desorde e descoido na presentación de traballos,

* Utilización correcta dunha terminoloxía específica.

*Comportamento, respecto polos compañeiros e profesores e demais membros da comunidade educativa,

No caso de que o profesor teña indicios suficientes de que a actividade entregada ou o informe está copiado ben de outra páxina de internet ou de outro compañeiro e logo das comprobacións que estime pertinentes, cualificará a 
proba como non apto, incluso cunha cualificación numérica mínima. 

A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos.

Neste módulo o alumnado o longo do curso realizou un plan de empresa sobre un proxecto empresarial partindo de unha idea elexida por eles.  

Tendo en conta que a avaliación é continua, na avaliación de cada trimestre téñense en conta as cualificacións dos trimestres anteriores. A cualificación parcial do módulo na primeira e segunda avaliación ademais de ter en conta a
puntuación obtida nas distintas tarefas propostas na aula é o resultado da nota acadada polo alumnado na elaboración e defensa do plan de empresa que o alumnado realizou o longo do curso.

O alumnado que non alcanzou unha puntuación igual ou superior a 5 debe recuperar ó módulo durante o terceiro trimestre neste caso durante o período de confinamento. 

Xusto antes da suspensión das clases pola alerta sanitaria entregóuselles o alumnado suspenso o proxecto correxido resaltando os erros e indicándolle como  debía subsana-los mesmos. 

O principio do confinamento envíouselle un correo  o alumnado que ten que recuperar o modulo indicándolle que deberían ir volvendo a facer as partes do plan de empresa que teñen mal e sería convinte que foran remitíndomas  

 para poder correxilas.

O alumnado superará o módulo se entrega o seu plan de empresa correxido , sen erros importantes e desenrolando todos os puntos do mesmo que foron traballados na aula o longo do curso. 

O alumnado que obteña unha puntuación igual ou superior a cinco terá superado o módulo.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Mantéñense os mesmos criterios de avaliación indicados na programación do módulo para cada  unidade didáctica xa que a programación desenrolouse totalmente ó longo do curso na primeira e segunda avaliación. 

O longo do curso na realización do plan de empresa xa se foi incidindo fundamentalmente nos criterios de avaliación imprescindibles para cada unha das unidades didácticas. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

A recuperación do módulo para aquel alumnado que non o superou en marzo consistirá na subsanación dos erros que teñen os seus plans de empresa , así como na elaboración de aqueles apartados que non foron entregados no 
mes de marzo.

A tarefa que se lle propón consiste en ir modificando ou elaborando as partes do proxecto para  cada unha das unidades didácticas . A medida que as van facendo deberían remitirmas para poder ir facendo as correcións que se 
estimen pertinentes e deberían ir consultando todas as dudas que lles vaían xurdindo.

A nota final será a acadada polo alumnado no seu plan de empresa . Neste tal e como se indica na programación valorarase que  no plan de empresa se analicen as distintas fases de constitución  da empresa partindo da idea , 
facendo enfásis nos puntos debiles e fortes do mesmo ,realizando un análisis da competencia e provedores e  incluíndo a viabilidad económica-financiera do proxecto.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

O alumnado que perda o dereito a avaliación continua e  que, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avalia -
ción final de módulos correspondente,  que  servirá para determinar se o alumno acadou os mínimos exixibles para cada Resultado de Aprendizaxe.
Esta proba se a situación da alarma sanitaria provocada polo covid19 o permite realizarase de forma presencial e senón será telemática comprobando que todo o alumnado dispón dos medios necesarios para realizala. Esta proba será obxetiva e ademais
de versar sobre os contidos mínimos de cada unha das unidades tamén fará refencia o plan de empresa. Propondránselle o alumnado dúas  ideas empresariais para que escolla unha e terá que realizar os puntos que se lle pidan dun plan de empresa. O
alumnado que alcance na proba un cinco ou máis puntuación superará ó módulo. 
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8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO PARA O ALUMNADO QUE NON RESPONDA GLOBALMENTE AOS OBXECTIVOS PROGRAMADOS

Está prevista legalmente a posibilidade de flexibilización modular do ciclo formativo, a solicitar antes do 31 de outubro de cada ano académico, para os alumnos con necesidades educativas especiais.
O profesor, independentemente da flexibilización modular, poderá planificar actividades de apoio para aqueles alumnos que non respondan globalmente aos obxectivos programados.
Neste caso no grupo nos hai ningún alumno con flexibilización curricular. 
O longo do curso foronse propoñendo actividades de reforzo para aqueles alumnos que presentaban dificultades considerables no desenrolo da competencia nas TICS . 
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