
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. RESULTADOS DE APRENDIZAXE e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA1.4 - Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, 
prezo de venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial. 

RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos 
mercantís e a lexislación fiscal. 

CA1.6 - Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido 
(IVE) para aplicar nas operacións de compravenda. 

RA3 - Liquida obrigas fiscais ligadas ás operacións de compravenda, con aplicación da 
normativa fiscal. 

CA1.6 - Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido 
(IVE) para aplicar nas operacións de compravenda. 

 

CA3.1 - Identificáronse as características básicas das normas mercantís e 
fiscais aplicables ás operacións de compravenda. 

 

CA3.8 - Diferenciáronse as operacións suxeitas, exentas e non suxeitas o IVE 
no réxime Xeral. 

 

CA3.10 - Calculáronse bases impoñibles i cotas de operacións sometidas a 
tipos impositivos distintos. 

 

CA3.5-Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos 
anuais en relación co IVE. 

 

 CA3.5.1 - Realizáronse declaracións do IVE no réxime xeral  

CA3.9-Distinguironse os réximes especiais do IVE.  

  

  

  

  
 

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

Avaliación 

Procedementos:  
 Mapas conceptuais, esquemas, resumos: 
Elaboración, do alumnado, de esquemas, mapas conceptuais ou exercicios prácticos sobre 
os contidos traballados, enviados ao alumno a través da plataforma Classroom ou correo 
electrónico. 
 Lista de cotexo: recollerá o traballo individual do alumno. 

Instrumentos: 
 Lista de cotexo con indicadores que avalíen os produtos obtidos polo alumnado. 
A valoración farase mediante a observación sistemática e rexistro en listas de cotexo nas 
que se medirán: 

- A participación. 
- Entrega das tarefas propostas. 
- O grao de realización das mesmas. 
- A corrección na elaboración. 

 Proba escrita teórico – práctica, só para os alumnos cuxa media das dúas primeira 
avaliacións sexa inferior a 5 puntos e para os que teñan o modulo pendente. 

Realizarase co mesmo procedemento utilizado nas tarefas ou algún medio telemático 
ao alcance do alumnado e a profesora ou presencial, si a situación o permitise. De ser o 
caso, poderase establecer un tempo de entrega ou exixir determinadas condicións (micro e 
cámara aberta, tempo de realización) que garantan  a realización da mesma por parte do 
alumnado de forma honesta i que evite estratexias para mellorar os seus resultados. 

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 tres casos: 
1) Alumnos/as con nota media das avaliacións igual ou superior a 5 puntos. 

As actividades de repaso - ampliación, que lle propoña a profesora no período de abril 
a xuño de 2020, terán carácter voluntario, como tal, avaliaranse cunha lista de cotexo, 
confeccionada a tal fin. A puntuación obtida terase en conta sempre para incrementar a 
media obtida nos trimestres, e nun máximo de 2 puntos (dado o seu carácter voluntario). 
2)  Alumnos/as con nota media das avaliacións inferior a 5 puntos. 

As actividades de recuperación, que lle propoña a profesora no período de abril a 
xuño de 2020 terán carácter obrigatorio.  

Realizaran a  proba teórico – práctica descrita na fecha que se fixará e publicará nos 
medios acostumados no Centro e no Departamento. 

Para acadar una avaliación positiva do módulo será necesario que a suma da 
puntuación obtida nas tarefas i a proba teórico - práctica sexa igual ou superior a 5 
puntos e sempre que as tarefas superen 1 punto da puntuación total.  
3) Alumnos co modulo pendente. 

As actividades de recuperación, que lle propoña a profesora no período de abril a 
xuño de 2020 terán carácter obrigatorio.  

Realizaran a  proba teórico – práctica descrita na fecha que se fixará e publicará nos 
medios acostumados no Centro e no Departamento. 
Para acadar una avaliación positiva do módulo será necesario que a suma da puntuación 
obtida nas tarefas i a proba teórico - práctica sexa igual ou superior a 5 e sempre que as 
tarefas superen 1 punto da puntuación total. 

A non conexión voluntaria do alumno e a non realización das tarefas propostas 
enténdense como “absentismo”, o que suporá unha cualificación inferior a 5 puntos na 
nota final do modulo.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 4 CENTRO: IES DE VILALONGA 
CURSO: CICLO MEDIO XESTIÓN ADTVA. 

MATERIA: XESTIÓN DE COMPRA-VENDA 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Consistirán na realización de esquemas, mapas conceptuais e supostos prácticos 
relacionados cos contidos traballados. 
Os contidos a desenrolar versarán sobre: Réxime Xeral do IVE e Réximes especiais do 
IVE, coas declaracións correspondentes a cada réxime. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade:  
Daranse de alta no CLASSROOM (Aula CM: Xestión Adtva.), aplicación a través da cal 
se realizará a comunicación de propostas das tarefas, pola profesora, e resolución i 
envio das mesmas por parte do alumnado. Serán corrixidas pola profesora, e 
devoltas ao alumno a fin de que poda corrixir os seus posibles erros. 
Alumnado sen conectividade:  
Enviaranse as tarefas, ao alumno, a través do correo electrónico ou algún medio 
acordado entre os dous, quen as solucionará y fará chegar a profesora, ben utilizado 
o mesmo medio ou calquera outro que posibilite a súa corrección e devolución a fin 
de que se lle podan corrixir os erros. 
O correo electrónico tamén será medio de uso na comunicación cos alumnos que 
teñan conectividade. 

Materiais e recursos 
Procesador de textos, ordenador, Teléfono, internet, Classroom, videoconferencia, 
correo electrónico. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto cos alumnos a través do correo electrónico e telefónico,  
Videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


