
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 (Resultados de aprendizaxe) 
CA2.1 -Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas 
que operan no sistema financeiro español. 

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.  

CA2.2 - 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. 

CA3.1 - Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de 
actualización simple. 

RA3- 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. 

CA3.2 - Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos 
financeiros. 

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. 

CA3.5 - Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa 
anual equivalente. 

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. 

CA4.1 - Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis 
habituais. RA4- Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación asociada. 
CA4.2 - Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. 

 

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

Avaliación 

Procedementos:  
- Recompilación de materiais e resolución de tarefas, que se 

programaran semanalmente. 
- Asistencia e participación nas clases impartidas por videoconferencia 

semanalmente. 
- Probas específicas. 

Instrumentos: 
 Rúbrica para valorar: 
- A realización e corrección das tarefas e calquera outra proba ou 
actividade telemática  (proba escrita ou oral, gravacións, etc.)  
- A participación nas clases impartidas de forma virtual. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- Alumnado aprobado na primeira e segunda avaliación, que non realice 
actividades durante a terceira avaliación: a cualificación final 
corresponderá á media da 1ª e da 2ª avaliación. 

- Alumnado aprobado na primeira e segunda avaliación , que realice 
actividades durante a terceira avaliación: a cualificación final  
corresponderá á media da 1ª e da 2ª avaliación  e poderase incrementar 
a través das cualificacións obtidas mediante os instrumentos aplicados 
durante o 3º trimestre ata un máximo de dous puntos. 

- Alumnado con algunha avaliación suspensa deberá facer 
obrigatoriamente as actividades de recuperación e reforzo 
correspondentes coas que poderá obter unha cualificación de 5 puntos 
nas citadas avaliacións suspensas. 

- Alumnado que NON superen o módulo,  no mes de xuño poderá 
recuperar a materia realizando unha proba escrita no IES, sempre que 
a situación sanitaria o faga posible ou unha proba  telemática. 

 

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  

Actividades de recuperación. Para o alumnado que non adquirise as 
aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros 
trimestres.  

Actividades de repaso. Das aprendizaxes e competencias realizadas nos 
dous primeiros trimestres. 

Actividades de ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten 
necesarias para todo ou parte do alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

-Para os alumnos con conectividades empregarase GOOGLE  CLASSROOM  

como medio de comunicación e banco de materiais, o profesor publicará en 

dita a páxina de forma semanal o traballo a desenvolver polo alumno así como 

os recursos necesarios para a súa realización . Dous días á semana (martes e 

xoves) levarase a cabo unha  videoconferencia coa plataforma ZOOM para 

dubidas, aclaración de conceptos e calquera outra necesidades sobre a materia.  

-Para o alumnado sen conectividade empregarase o teléfono móbil como 

medio de comunicación e a través do correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Ordenador, tablet, teléfono 

Plataforma ZOOM  e GOOGLE CLASSROOM 

Libro de texto 

Exercicios resoltos 

Videos con explicacións 

Videoconferencias 

Correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A información realizase a través de CLASSROOM , ABALAR , por  
correo electrónico  e por teléfono móbil. 

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

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/

