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

CA1.1-Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade 
empresarial. 

RA1- Determina os elementos patrimoniais da empresa analizando a 
actividade empresarial. 

CA1.2-Diferenciouse entre investimento e financiamento, entre 
investimento e gasto, entre gasto e pagamento, e entre ingreso e 
cobramento. 

RA3- Xestiona a información sobre tributos que afectan ou gravan a 
actividade comercial da empresa, para o que selecciona e aplica a 
normativa mercantil e fiscal. 

CA1.3-Distinguíronse os sectores económicos baseándose na tipoloxía 
de actividades que se desenvolven neles. 

RA2- Integra a normativa contable e o método da partida dobre analizando o 
PXC-PEME e a metodoloxía contable. 

CA3.2-Clasificáronse os tributos e identificáronse as súas características 
básicas. 

RA4- Elabora e organiza a documentación administrativa das operacións de 
compravenda, en relación coas transaccións comerciais da empresa. 

CA3.3-Identificáronse os elementos tributarios. 
RA6-Rexistra 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. 

CA3.4-Clasificáronse os impostos tendo en conta a diferenza entre os 
directos e os indirectos. 

RA5- Determina os trámites da xestión de cobramentos e pagamentos 
analizando a documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. 

CA3.5-Identificáronse as principais figuras impositivas da actividade 
empresarial 
CA1.4-Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e 
masa patrimonial.
CA1.5-Identificáronse as masas gran o activo, o pasivo esixible e o 
patrimonio neto. 
CA1.7-Clasificouse un conxunto de elementos patrimoniais en masas 
patrimoniais. 
CA2.2-Definiuse o concepto de conta como instrumento para 
representar os elementos patrimoniais e feitos económicos da 
empresa. 
CA2.3-Determináronse as características máis importantes do método 
de contabilización por partida dobre. 
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CA2.4-Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como  método
de rexistro das modificacións do valor dos elementos.
CA2.7-Relacionáronse as partes do PXC e diferenciáronse as 
obrigatorias das non obrigatorias 
CA2.8-Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo 
cos criterios do PXC, identificando a súa función na asociación e a 
desagregación da información contable. 
CA2.9-Identificáronse as contas anuais que establece o PXC e 
determinouse a súa función. 
CA3.6-Identificáronse as normas mercantís e fiscais básicas aplicables 
ás operacións de compravenda. 
CA4.1-Determináronse os elementos do contrato mercantil de 
compravenda. 
CA4.2-Establecéronse os fluxos de documentación administrativa 
relacionados coa compra e a venda. 
CA4.3-Identificáronse e cubríronse os documentos relativos á compra e 
a venta na empresa, precisando os requisitos formais que deban reunir.
CA4.8-Xestionouse a documentación manifestando rigor e precisión. 
CA6.1-Identificáronse e codificáronse as contas que interveñen nas 
operacións relacionadas coa actividade comercial conforme o PXC-
PEME. 
CA6.2-Aplicáronse criterios de cargo e aboamento segundo PXC 
CA6.3-Efectuáronse os asentos correspondentes aos feitos contables 
máis habituais do proceso comercial. 
A6.4-Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación de IVE. . 
CA3.7-Distinguíronse e recoñecéronse as operacións suxeitas.

CA3.9-Determináronse as obrigas de rexistro en relación co IVE, así 
como os libros rexistros (voluntarios e obrigatorios) para as empresas. 
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CA5.4-Aplicáronse as leis financeiras de capitalización simple.
CA5.5-Calculouse a liquidación de efectos comerciais, en operacións de 
desconto. 
CA2.5-Definiuse o concepto de resultado contable e diferenciáronse as 
contas de ingresos e os gastos. 
CA6.5-Rexistráronse os feitos contables previos ao pechamento do 
exercicio económico. 
CA6.6-Calculouse o resultado contable e o balance de situación final. 

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

Avaliación

Procedementos: Utilizando apuntes, exercicios , documentación e 
supostos sobre: A actividade económica, clasificación das empresas se
segundo o sector.  O TRIBUTOS. Clasificación e elementos.  O PATRIMONIO. 
Clasificación . A contabilidade e libros. A documentación da compravenda. Os 
feitos contable, normas de rexistro das compras, vendas gastos e ingresos, 
acredores e debedores, medios de pago e cobro. Operacións financeiras de 
capitalización e desconto, o IVA. Realizar o  CICLO CONTABLE: Balance inicial, o 
asento de apertura nos libros diario e maior. Distintos feitos contables 
( compras, vendas, gastos, ingresos, gastos de persoal), anticipos, envases e 
embalaxes. Realizar as facturas, interpretando as normas de valoración, o 
importe da compra ou venda, a Base  impoñible, a cota tributaria e o seu 
rexistro, as contas de gastos e ingresos, os descontos, gastos e ingresos , 
liquidación do IVE, a regularización e determinación do resultado. Balances.

Instrumentos:Actividades semanais  que permitan  comprobar que os 
alumnos teñen dominio dos contidos que se impartiron.
Exercicios das operación financeiras básicas , capitalización simple.
SUPOSTOS  do ciclo económico . a) Balance inicial. Rexistro do asento de 
apertura nos libros diario e maior. b) Distintos FEITOS CONTABLES ( compras, 
vendas, gastos, ingresos, medios pagos e cobros, gastos de persoal, anticipos 
de clientes e a provedores, envases e embalaxes co facultade de devolución), 
realizar a simulación das facturas, fact./rect., determinando o importe da 
compra ou da venda,a base impoñible, e cota do IVE, identificar as contas e o 
correspondente asento, os pagos e cobros, os diferentes gastos e ingresos, 
liquidar o IVE, regularizar as existencias e determinar o resultado e balances.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:A cualificación 
será numérica, entre 1 e 10 puntos, e considerarase POSITIVA cando se acade 
unha puntuación igual ou superior a 5 puntos. Contemplaranse  casos:

 1) Alumnos/as que teñan superada  a 1ª e 2ª, a NOTA será a da 2ª (avaliación
continua). E coas actividades propostas, no período de marzo a xuño, teranse en
conta para incrementar a nota con n máximo de 2 puntos.
 2)  Os  alumnos/as  que  non  teñan  superadas  as  avaliacións,  as  actividades
propostas no período de marzo a xuño de 2020, permitirán que o alumno/a
superar o MODULO, entregadas na data marcada e solucionadas.
 3)  Os  que NON superen  o MODULO,  durante  o  mes  de  xuño,  si  é  posible
realizarán  unha  proba  no  calendario  que  indique  o  IES,   si  non  é  posible
proporanse outro tipo proba que permita avaliar  a adquisición dos contidos
imprescindibles.

Proba
extraordinaria
de setembro

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 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade: 
Creación  no  CLASSROOM  (Aula  CS  (1):   PROCESO  INTEGRAL  DA
ACTIVIDADE  COMERCIAL  (  PIAC  );  pola  cal  se  realizará  a
comunicación de propostas das tarefas e materia de cada semana,
envío das mesmas polos alumnos/as. A SOLUCIÓN das propostas na
semana anterior para que ver os posibles erros e corrixilos.
Alumnado sen conectividade: 
Enviaranse as tarefas,  ó alumno/a, a través do correo electrónico
quen as solucionará, e logo devolverá ben utilizado o mesmo medio
ou calquera outro que posibilite a súa corrección.
O correo electrónico tamén será medio de uso na comunicación cos
alumnos que teñan conectividade.

Materiais e recursos O ordenador, teléfono  ,   internet, Classroom, videoconferencia,   
correo electrónico.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 8 DE 10 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:


