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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 Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se 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 cuestionario 
sobre a personalidade da empresa 

 CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunica-
ción e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresa-
riais. 

SI NON • LC.2 - Actividades de aula e cuestionario 
sobre a personalidade da empresa 

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

SI NON • LC.3 - Actividades de aula e cuestionario sobre 

o proceso produtivo, o organigrama e o plan de 
marketing 

 CA2.12.2 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a organización do proce-
so produtivo e dos recursos necesarios e o plan de marketing a partir dos 
obxectivos empresariais. 

SI NON • LC.4 - Actividades de aula e cuestionario sobre 

o plan de empresa: obxectivos, proceso pro-
ductivo, o organigrama e o plan de marketing 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Xestión financeira e administrativa e comunicación do modelo de negocio 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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▪ RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica 
dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas conta-

bles e fiscais, e formaliza a documentación. 

CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técni-
cas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingre-
sos, gastos e contas anuais. 

SI NON • LC.1 - Preguntas, resolución de casos prácticos 

e cuestionario sobre o sistema da seguridade 
social. 

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

SI NON • LC.3 - Preguntas, resolución de casos prácti-

cos e cuestionario sobre o sistema da seguri-
dade social. 

 CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a docu-
mentación 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 d 

SI NON • LC.4 - Preguntas, resolución de casos prácti-

cos e cuestionario sobre prestacións contribu-
tivas da seguridade social. 

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

SI NON • LC.5 - Preguntas, resolución de casos prácti-

cos e cuestionario sobre o sistema da seguri-
dade social. 

 

 

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

 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. 

 

 

1ª e 2º AVALIACIÓN 

Instrumentos de avaliación:  

• Probas escritas: Unha por avaliación. Terán a seguinte estrutura: preguntas teóricas, tipo test ou cuestións sobre a materia e un ou dous exercicios prácticos(segundo as unidades a avaliar).    
A valoración das probas escritas farase atendendo ás seguintes cuestións:  

o Comprensión dos problemas: ¿Identifica o alumno/a a cuestión a tratar? 

o Desenvolvemento e argumentación: ¿Usa premisas pertinentes? ¿Hai argumentación coherente? 
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• Revisión de actividades. 

• Traballos monograficos individuais ou en equipo relacionados cos contidos sobre filmes, fragmentos de audivisuais, libros, etc, cunhas directrices específicas e data límite de entrega. 

• Observación directa, planificada e rexistrada, da participación/traballo cotiá na clase, do esforzo e superación persoal, da actitude cara os companeiros/as/profesora e do interese pola mate-

ria. 

 

Parámetros de cualificación: 

▪  Exames e demais probas escritas: 70% 

▪  Traballos individuais e grupais, tarefas, participación activa na aula e valoración actitudinal: 30% 

 

A cualificación nas avaliacións será de 0-10 puntos, sitúandose o aprobado en 5 puntos.  

O alumnado que non supere a avaliación trimestral terá a oportunidade de recuperar a avaliación suspensa mediante unha proba escrita que se realizará no seguinte trimestre. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Actividades de reforzo e recuperación dos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación, e ampliación de contidos non avaliables 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL 

 

 

ALUMNOS/AS COA 1ª E 2ª AVALIACIÓN APROBADAS: 

O alumno/a partirá da media aritmética das notas da 1ª e 2ª avaliación. 

Esa media aritmética será a súa cualificación final no caso de que o alumno/a non entregue actividades durante o terceiro trimestre ou as entregue con valoración negativa.  

O alumno/a poderá incrementar a súa cualificación de cara á cualificación final, ata nun 20%, en función das tarefas que entregue no terceiro trimestre e a valoración das mesmas (cum-
primento dos prazos de entrega, correcta realización...) 

Ao ser a cualificación final un número enteiro, o redondeo realizarase en función da valoración da participación/traballo cot iá na clase, do esforzo e superación persoal, das actitudes cara 
os compañeiros/as/profesora, e da puntualidade na entrega das tarefas propostas. 

 

ALUMNOS/AS COA 1ª AVALIACIÓN APROBADA E A 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA: 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Iniciativa emprendedora  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el 

e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade. 
CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e 

   o aumento no benestar dos individuos. 

• LC.1 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre o emprendedor e a iniciativa empren-
dedora 

Preferentemente o alumno/a terá que entregar as actividades de recuperación da 2ª avaliación. 

O alumno/a acadará un 5 na avaliación final se entrega un 80% da totalidade das actividades de recuperación da 2ª avaliación en prazo e de forma correcta. 

O alumno/a poderá incrementar a súa cualificación de cara á cualificación final, ata nun 20%, en función das tarefas que entregue no terceiro trimestre e a valoración das mesmas (cumpri-
mento dos prazos de entrega, correcta realización...) 

 

ALUMNOS/AS COA 1ª AVALIACIÓN SUSPENSA E A 2ª AVALIACIÓN APROBADA: 

Preferentemente o alumno/a terá que entregar as actividades de recuperación da 1ª avaliación. 

O alumno/a acadará un 5 na avaliación final se entrega un 80% da totalidade das actividades de recuperación da 1ª avaliación en prazo e de forma correcta. 

O alumno/a poderá incrementar a súa cualificación de cara á cualificación final, ata nun 20%, en función das tarefas que entregue no terceiro trimestre e a valoración das mesmas (cumpri-
mento dos prazos de entrega, correcta realización...) 

 

ALUMNOS/AS COA 1ª E 2ª AVALIACIÓN SUSPENSAS: 

O alumno/a terá que entregar as actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación. 

O alumno/a acadará un 5 na avaliación final se entrega un 80% da totalidade das actividades de recuperación da 1ª e 2 ª avaliación en prazo e de forma correcta. 

O alumno/a poderá incrementar a súa cualificación de cara á cualificación final, ata nun 20%, en función das tarefas que entregue no terceiro trimest re e a valoración das mesmas (cumpri-
mento dos prazos de entrega, correcta realización...) 
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   CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como 
dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. 

• LC.2 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre o emprendedor e a iniciativa empren-
dedora 

   CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a 
responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na 
actividade emprendedora. 

• LC.3 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre o emprendedor e a iniciativa empren-
dedora 

   CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector das 
instalacións de telecomunicacións. 

• LC.4 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre o emprendedor e a iniciativa empren-
dedora 

   CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividde 
emprendedora. 

• LC.5 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre o emprendedor e a iniciativa empren-
dedora 

   CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade 
e pola súa factibilidade. 

• LC.6 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre o emprendedor e a iniciativa empren-
dedora 

   CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do 
ámbito das instalacións de telecomunicacións, que ha servir de punto de partida para a 
elaboración do proxecto empresarial. 

• LC.7 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre o proxecto empresarial e a idea de ne-
gocio 

   CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como 
paso previo á creación dunha pequena empresa. 

• LC.8 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre o proxecto empresarial e a idea de ne-
gocio 

 

Nº Unidade didáctica 

2 A empresa e o seu contorno 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 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. 

CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial 

  galego. 

• LC.1 - Actividades de aula e cuestionarios 
sobre a empresa e o seu contorno 

   CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de intro-
ducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas. 

• LC.2 - Actividades de aula e cuestionarios 
sobre a empresa e o seu contorno 
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   CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa 
e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e 
cultural. 

 • LC.3 - Actividades de aula e cuestionarios 

    sobre a empresa e o seu contorno 

   CA2.3.1 Identificáronse de xeito xeral os principais compoñentes do contorno xeral que 
rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, 
demográfico e cultural. 

• LC.4 - Actividades de aula e cuestionarios 
sobre a empresa e o seu contorno 

   CA2.3.2 Identificáronse en relación coa idea de negocio os principais compoñentes do 
contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, 
social, ambiental, demográfico e cultural. 

• LC.5 - Actividades de aula e cuestionarios 
sobre a empresa e o seu contorno 

   CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con 
provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia 
como principais integrantes do contorno específico. 

 • LC.6 - Actividades de aula e cuestionarios                    

sobre a empresa e o seu contorno 

   CA2.4.1 Apreciouse a importancia da influencia na actividade empresarial das relacións 
coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e 
coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 

• LC.7 - Actividades de aula e cuestionarios 
sobre a empresa e o seu contorno 

   CA2.4.2 Apreciouse no proxecto empresarial a influencia na actividade empresarial das 
relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades 
financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico. 

• LC.8- Actividades de aula e cuestionarios 
sobre a empresa e o seu contorno 

   CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou 
mediana empresa instaladora de telecomunicacións en función da súa posible localización. 

• LC.9 - Actividades de aula e cuestionarios 
sobre a empresa e o seu contorno 

   CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importan-
cia como un elemento da estratexia empresarial. 

• LC.10 - Actividades de aula e cuestionarios 
sobre a empresa e o seu contorno 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Creación e posta en marcha dunha empresa 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o 

proceso para a súa constitución e posta en marcha. 
CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren 

   para desenvolver a actividade empresarial. 

• LC.1 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre formas xurídicas e posta en marcha da 
empresa 



 

 

Páxina 8 de 10 

 

   CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as 
desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio. 

• LC.2 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre formas xurídicas e posta en marcha da 
empresa 

   CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector das 
telecomunicacións. 

• LC.3 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre formas xurídicas e posta en marcha da 
empresa 

   CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa 
en función da forma xurídica elixida. 

• LC.4 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre formas xurídicas e posta en marcha da 
empresa 

   CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. • LC.5 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre formas xurídicas e posta en marcha da 
empresa 

   CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución du-
nha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica. 

• LC.6 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre formas xurídicas e posta en marcha da 
empresa 

   CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de 
pór en marcha unha pequena ou mediana empresa. 

• LC.7 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre formas xurídicas e posta en marcha da 
empresa 

   CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de 
empresas instaladoras de telecomunicacións tendo en conta a súa localización. 

• LC.8 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre formas xurídicas e posta en marcha da 
empresa 

   CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os 
trámites administrativos, as axudas e as subvencións. 

• LC.9 - Actividades de aula e cuestionarios 

sobre proxeto empresarial: forma xurídica, 
trámites, xestión de axudas e subvencións 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 co que, por razones de inasistencia reitarada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación previstos inicialmente, terá dereito a realizar 
unha proba extraordinaria de avaliación que terá unha estrutura similar á proba específica de avaliación global e que, igual que esta, servirá para determinar se o alumno/a acadou os mínimos exixibles 
para cada resultado de aprendizaxe. 

Por reunión do departamento de data 16 de novembro de 2012, esta proba de avaliación extraordinaria realizarase de xeito conxunto para todo o alumnado do centro que perdera o dereito a avaliación 
continua no módulo de FOL, independentemente do ciclo que estea a cursar, de xeito que se fixará unha data única para esta proba de avaliación e esta proba será a mesma para todos os afectados/as. 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE  
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

ACTIVIDADES 

▪ Actividades de recuperación da 1º e 2º avaliación. 

▪ Actividades de repaso, reforzo e ampliación dos contidos vistos na 1ª e 2ª avaliación. 

▪ Comentarios de texto sobre artigos de prensa. 

▪ Visualización e análise de fragmentos de vídeos, películas e documentais. 

▪ Realización de traballos monográficos individuais ou en equipo relacionados cos contidos sobre filmes, libros, fragmentos de audiovisuais, etc. 

METODOLOXÍA 

(alumnado con conec-

tividade e sen conecti-
vidade) 

▪ Todo o alumnado dispón de conexión. 

▪ Todos os avisos realízanse cada semana a través da Aula Virtual (Indicacións traballo período X) en cada curso. 

▪ Hai colgado un titorial na Aula Virtual para subir as tarefas en pdf á Aula Virtual co móbil, con vídeo explicativo. 

▪ Semanalmente o alumnado envía as tarefas propostas á Aula Virtual. As tarefas pódense enviar sacando fotos co móbil. 

▪ Existe un foro de dúbidas no que o alumnado pode consultar as dúbidas ou problemas relativos ao envío das tarefas. 

MATERIAIS E 
RECURSOS 

▪ Libro de texto editorial TuLibrodeFP 

▪ Tarefas propostas a través de cursos na Aula Virtual. Todo o alumnado está conectado e ten acceso á Aula Virtual. 

▪ Na Aula Virtual están colgados os documentos, vídeos, enlaces e material preciso para a realizacion das actividades propostas. 
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

A profesora planificará actividades de apoio para aqueles alumnos/as que non respondan globalmente aos obxectivos programados. 

 

 


