
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CA4.1.- Definíronse as obrigas fiscais da empresa. RA4.- Identifica as obrigas fiscais da empresa e diferenza os tributos aos que está 
suxeita. 

CA4.2.- Precisouse a necesidade de alta no censo  
CA4.3.- Definiuse o índice de actividades económicas  
CA4.4.- Recoñecéronse as empresas suxeitas ao pagamento do Imposto de 
Actividades Económicas (IAE)  

CA4.5.- Recoñecéronse as características xerais do IVE e os seus rexímenes.  
CA4.6.- Interpretáronse os modelos de dclaración do IVE e recoñecéronse os 
prazos de liquidación-declaración.  

CA4.7.- Recoñeceuse a natureza e o ámbito de aplicación do Imposto Sobre a 
Renda das Persoas Físicas (IRPF)  

CA4.8.- Formalizáronse os modelos de liquidación de IRPF ,e  recoñecéronse 
os prazos de declaración-liquidación.  

CA4.9.- identificáronse os elementos e a natureza do Imposto de Sociedades  
  
  
  
  
  
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O procedemento de avaliación deste módulo, responde á modalidade de avaliación ordinaria, coa característica de continua, toda 
vez que é precisa a asimilación total dos conceptos e metodoloxías expostas en cada unidade temática de cara a continuar con 
posteriores concepcións,  e de acumulativa, no sentido de que as unidades temáticas posteriores precisan do dominio das 
anteriores para a súa comprensión. 
Na avaliación da 1ª e 2ª  avaliación: 
 Observación do traballo diario do alumnado: caderno de aula, fichas de práctica propostas para a casa e 

recollidas. Actividades de ampliación. 
 Valoración de probas escritas  
 Observación da participación do alumnado. 
 Valoración de actividades complementarias:  exposicións, traballos en grupo ou individuais, participación activa… 

 

Instrumentos: 
Os instrumentos de avaliación non sofren modificacións nin variacións con respecto á programación pola cal se está a facer o 
seguemento, dado que a partir do 13 de marzo, data da suspensión das clases presenciais trala declaración de estado de alarma 
causado polo COVID´19 , a avaliación xa se tiña realizado e a recuperación da avaliación para o alumnado suspenso xa fora 
realizada. 
Na 1ª e 2ª avaliación: 
 Probas de control escritas  
 Intervencións na aula 
 Exposicións de tarefas. 
 Video, audio, lectura relacionada.  

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 7 IES VILALONGA (SANXENXO-PONTEVEDRA) 
2º CICLO MEDIO ADMINISTRATIVO: 

EMPRESA E ADMINISTRACIÓN: 
 

  

 

Cualificación final 

a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 
A docente  facilitará  material para preparar a proba de recuperación 
Cando os resultados dalgunha avaliación sexan negativos  realizaranse actividades de recuperación, que consistirán 

en: 
 Realización de traballos e exercicios sobre aqueles xeitos nos que se detectaran maiores deficiencias. 
 Repetición de determinadas actividades, cando se observase que na súa realización o alumno/a non dedicou o 

suficiente tempo ou esforzo. 
 Realización dunha proba TEÓRICA E PRÁCTICA sobre aqueles contidos nos que se observase que o nivel de 

coñecementos do alumno/a é insuficiente. 
 
 Ademais deberá cumplir cos requisitos do apartado 5 "mínimos esixibles para alcanzar a avaliazación positiva e os 

criterios de cualificación. 
b) Cualificación final 

A cualificación final implica a superación ou non do módulo.  
Para a avaliación e cualificación final teranse en conta as tarefas propostas con periodicidade semanal, mediante 
plataforma classroom ou correo electrónico. 
 Achegarase un traballo final no que se recollan os mínimos esixibles para a superación do módulo.O alumnado 
será preavisado coa suficiente antelación. 
 Se o plan de desescalada de alerta sanitaria permitise a volta ás aulas para a realización de exames de recuperación, 
prevese proba de control escrita na cal se recollerán os mínimos esixibles. 

c) Criterios de cualificación final 
Para a cualificación final aplícanse os mesmos criterios establecidos na programación,”mínimos esixibles para 
acadar a avaliación positiva e os criterios de cualificación” 

• As actividades de repaso e  reforzo  que se están enviando  mediante plataforma google classroom ou correo 
electrónico, con periodicidade semanal, terán a mesma consideración   ca as actividades e traballos de aula. 
Asignáselle unha porcentaxe do 30% da cualificación. As entregas fóra de prazo rebaixan esta porcentaxe 
con respecto á nota final 

• O traballo final proposto, ou de ser o caso, a  proba de control presencial, recollerá os mínimos esixibles. 
Asignáselle unha porcentaxe do 70% da cualificación 
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A cualificación será numérica, entre un e dez, sen decimais e consideraráse positiva cando se acade unha 
puntuación igual ou superior a cinco puntos. Para considerar superada a proba escrita, deberase ter unha nota 
mínima de cinco puntos. 

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

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  

O terceiro trimestre coincide co periodo de recuperacións para  o alumnado que non tivese superado o 
módulo. 

Trabállase de xeito individualizado con cada alumno, mediante plataforma de google class room e correo 
electrónico. 

As actividades propostas engloban os mínimos esixibles da  segunda avaliación, por ter a avaliación carácter 
de continua,  co obxectivo de que  o alumno poida acadar o aprobado na avaliación final 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Emprégase a plataforma google classroom e correo electrónico para a realización e seguemento das actividades 
propostas 
Alumnado sen conectividade:  
Ningún alumno informou da ausencia de conectividade nin de problemas para o desenvolvemento ds tarefas proposta. 
Tense en conta a información aportada por un alumno que non posúe ordenador e realiza as tarefas a través de teléfono 
móbil.s 

Materiais e recursos Ordenador e conexión wifi ou datos móbiles.  A través desta canle proporciónanselle ao alumnado recursos como: 
apuntamentos, videos explicativos, esquemas das unidades didácticas e as actividades de repaso e reforzo propostas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Contacto co alumnado a través de correo electrónico  ou plataforma google classroom. 
Coas familias do alumnado menor de idade contacto a través de sistema abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


