
 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 

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

 

CA1.2 - Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento, 
investimento e gasto, gasto e pagamento, e ingreso e cobramento 

RA1 -  Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización 
económica, e clasifícaos en masas patrimoniais. 

CA1.4 - Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial 
e masa patrimonial. 

RA2 -  Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os 
instrumentos contables utilizados na empresa. 

 CA1.5 - Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o 
pasivo exixible e o patrimonio neto. 

RA3 -  Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas 
e medianas empresas (PXC-PEME) e interpreta a súa estrutura. 

CA1.6 - Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo 
económico da actividade empresarial. 

RA4 -  Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a 
metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME. 

  CA2.1 - Distinguíronse as fases do ciclo contable completo e 
adaptáronse á lexislación española. 

 

 CA2.2 - Describiuse o concepto de conta como instrumento para 
representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da 
empresa, e identificouse a súa estrutura 

 

 CA2.4 - Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como 
método de rexistro das modificacións do valor dos elementos 
patrimoniais. 

 

CA2.6 - Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos.  

 CA2.7 - Definiuse o concepto de resultado contable.  

 CA2.9 - Estableceuse a función do balance de situación, das contas de 
perdas e ganancias, e da memoria. 

 

CA3.9 - Identificáronse as contas que corresponden aos elementos 
patrimoniais 

 

 CA4.2 - Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME.  

CA4.3 - Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, 
segundo o PXC-PEME. 

 

CA4.4 - Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos  
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contables. 

CA4.5 - Realizáronse as operacións contables correspondentes a un 
exercicio económico básico. 

 

 

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

Avaliación 

Procedementos: 

Na 1ª e 2ª avaliación foron realizadas según o estipulado na programación 
aprobada para o curso 2019/2020 antes da suspensión das actividades 
lectivas presenciais por Covid´19.  
Os alumnos que teñan as avaliacións suspensas, coas actividades 
propostas dende Marzo a Xuño, serviranlle para poder superar o módulo.  
Dado que a avaliación ten carácter de continua, neste período de marzo a 
xuño, tendrá carácter diagnóstico e formativo a través de actividades de 
seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes, con 
actividades de reforzo, repaso, recuperación, ampliación durante o 
terceiro trimestre.  

Instrumentos: actividades semanais de exercicios de seguimento reforzo, 
repaso e ampliación dos contidos mínimos do módulo.  

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  

A nota final do módulo será a da segunda avaliación, dado o carácter de 
continua e poderá ser incrementada nun máximo de dous puntos obtidos 
polas actividades de marzo a xuño que tendrán carácter obrigatorio.  
Non superado o modulo en xuño,  se fará nas fechas acordadas polo 
centro(IES) unha única proba final de recuperación  de forma presencial se 
fose posible,  que consistirá nun exercicio práctico que constará dun 
suposto que incluirá  unha serie de feitos contables referentes ós contidos 
básicos explicados ó longo do curso, ademais de rexistrar os feitos e todo o 
proceso contable. Se non fose posible a realización presencial, se acordará 
a mesma proba polos medios útiles necesarios para a súa avaliación 
positiva para o alumno.  

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  

Apertura de libros contables; composición de masas patrimoniais; 
resolución de exercicios do ciclo contable dunha empresa; 
exercicios específicos de repaso, reforzo e ampliación da materia 
impartida por cada UD. (operacións comerciais, distinción de 
contas contables, operacións con acreedores e deudores, etc.); 
liquidación de IVA…. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Conectividade telemática: aplicación Classroom, Zoom, Webex para 
impartición de clases, resolución de dúbidas por vídeoconferencia.  

Materiais e recursos PGC-pymes, libros de técnica contable, internet, Classroom, Zoom 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro daquela información 
acordada.  


