
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 (Resultado de aprendizaxe) 

CA1.1 - Identificáronse os tipos de documentos soporte que son 
obxecto de rexistro contable. 

RA1 -  Prepara a documentación soporte dos feitos contables e interpreta a 
información que contén. 

CA2.1 - Identificáronse as contas que interveñen nas operacións máis 
habituais das empresas. 

RA2 -  Rexistra contablemente feitos económicos habituais, aplicando a 
metodoloxía contable e os criterios do plan xeral de contabilidade de 
pequenas e medianas empresas. 

 CA2.2 - Codificáronse as contas conforme o PXC.  

CA2.3 - Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, 
segundo o PXC. 

CA2.4 - Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos 
contables máis habituais. 

CA2.6 - Contabilizáronse as operacións relativas á liquidación do IVE. 

CA3.1 - Identificáronse os feitos económicos que orixinan unha 
anotación contable. 

RA3 -  Contabiliza operacións económicas habituais correspondentes a un 
exercicio económico completo, aplicando a metodoloxía contable e os 
criterios do plan de contabilidade. 

CA3.3 - Obtivéronse periodicamente os balances de comprobación de 
sumas e saldos. 

CA3.4 - Calculáronse as operacións derivadas dos rexistros contables 
que cumpra realizar antes do pechamento do exercicio económico. 

CA4.1 - Verificáronse os saldos das contas debedoras e acredoras da 
Administración coa documentación laboral e fiscal. 

RA4 -  Comproba as contas relacionando cada rexistro contable cos datos dos 
documentos soporte. 

CA4.2 - Cotexáronse periodicamente os saldos dos préstamos e dos 
créditos coa documentación soporte. 

CA4.4 - Comprobáronse os saldos da amortización acumulada dos 
elementos do inmobilizado acorde co manual de procedemento. 

CA4.5 - Efectuáronse os punteamentos das partidas ou asentamentos 
para efectuar as comprobacións de movementos ou a integración de 
partidas. 

CA4.7 - Comprobouse o saldo das contas como paso previo ao inicio das 
operacións de pechamento do exercicio. 
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. 
- Probas específicas. 

Instrumentos: 
Rúbrica para valorar : 

R- - A realización e corrección das tarefas e calquera outra proba ou actividade 
telemática  (proba escrita ou oral, gravacións, etc.) 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

- Alumnado suspenso  deberá facer obrigatoriamente as actividades de 
recuperación coas que poderá obter unha cualificación de 5 puntos. 

- 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. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: IES VILALONGA 
CURSO: 2º CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MATERIA: TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN 
CONTABLE 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

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

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Empregarase o GOOGLE CLASSROOM  como medio de comunicación e banco 
de materiais, o profesor publicará en dita páxina de forma semanal o traballo 
a desenvolver polo alumno e os recursos necesarios para a súa realización.   
Uso da aplicación de ZOOM para dubidas, aclaración de conceptos e calquera 
outra necesidades sobre a materia. 

Materiais e recursos 

Ordenador, tablet, teléfono 
GOOGLE CLASSROOM e  a plataforma ZOOM 
Libro de texto 
Supostos 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/

