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

CA 1.6 Relacionouse cada masa patrimonial coas fases do ciclo 
económico da actividade empresarial.

RA 1 Recoñece os elementos que integran o patrimonio   dunha organización  
económica , e clasifícaos en masas patrimoniais. (UD 1)

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

RA 2 Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta os instrumentos 
contables utilizados na empresa.(UD.2)

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. 

RA 3 Identifica o contido básico do PXC-PRME. ( UD.3)

CA2.3-Describíronse as características máis importantes do método de 
contabilización por partida dobre. 

RA 4 Clasifica os feitos contables básicos, aplicando a metodoloxía contable e 
os criterios do PXC-PEME.( UD.2; UD.3; UD.4; UD.5: UD.6); (UD.9 en parte)

 CA2.4Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método
de rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimoniais. 
CA2.5Recoñeceuse a importancia do balance de comprobación como 
instrumento básico para a identificación de erros e omisións nas 
anotacións das contas. 
 CA2.6-Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. 
CA2.7-Definiuse o concepto de resultado contable. 
CA2.8-Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e 
apertura. 
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. 
CA4.3-Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, 
segundo o PXC-PEME. 
CA4.4-Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos 
contables. 
CA4.5-Realizáronse as operacións contables correspondentes a un 
exercicio económico básico. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos. Apuntes, exercicios e cadros realizar,  as relación contables das contas realizar. Supostos:Partindo 
dos elementos  ( bens, dereitos e obrigas) identificalos nas súas contas estas nas súas submasas, masas e determinar o 
Patrimonio Neto. Estudio os Feitos contables e clasificalos. Estudio das normas contables: As compras, a vendas, gastos 
diversos,de persoal e outros ingresos de xestión. O procedemento de todo o CICLO CONTABLE: Balance inicial, o asento de 
apertura nos libros diario e maior. Distintos feitos contables ( compras, vendas, gastos, ingresos...). 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.

Elaboración  por  parte  do  alumnado  dos  exercicios:a)  Os  elementos  na  súa  conta,  a  submasa,  na  masa,  e  determinar  o
Patrimonio neto. b) Supostos con feitos contables e realizar todo o proceso do CICLO.

Instrumentos:Actividades semanais  que permitan  comprobar, se  os alumnos/as  teñen dominio dos contidos que se 
impartiron.
Cada SUPOSTO . a) Balance inicial. Rexistro do asento de apertura nos libros diario e maior. b) Distintos FEITOS CONTABLES 
( compras, vendas, gastos, ingresos), 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.

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 dous 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 un máximo de 2 puntos.
2)  Alumnos/as que non teñan superadas as avaliacións.
As actividades de recuperación, que lle propoñan  no período de marzo a xuño de 2020 terán carácter obrigatorio, e permitirán
que o alumno/a superar o MODULO.
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.
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Proba extraordinaria de
setembro
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Consistirán na realización  de  esquemas das contas implicadas, relación contables e exemplos dos distintos
casos.  E  propoñer  supostos  con FEITOS CONTABLES  que reflictan  toda a  materia  explicada  deica marzo.
Realizando.  a)  Apertura  dos  libros  .  b)  En  dada  feito  contable  identificar  as  contas,os  motivos  de
cargo/aboamento. c) O rexistro nos libros . c) Simulación da factura,  o importe da compra e venda, a base
impoñible e cota do IVE. d) A regularización das existencias e determinación do resultado.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade: 
Creación no CLASSROOM (Aula CM: TECNICA CONTABLE) pola cal se realizará a comunicación de propostas
das tarefas e materia de cada semana, envío das mesmas polos alumnos/as. A SOLUCIÓN das enviadas na
semana anterior para que ver os posibles erros e corrixilos.
Alumnado sen conectividade: 
Enviaranse as tarefas, ao alumnado través do correo electrónico, realizando a solución e o envío polo medio
do que dispoña.

Materiais e recursos A través   do  ordenador, Teléfono  ,   internet, Classroom, videoconferencia, correo electrónico.  
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Indicar que a comunicación se realiza por teléfono, correos, a través do Google Classroom.
Videoconferencia en ocasións.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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