
 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 os poderes públicos establecidos na 
Constitución española e as súas respectivas funcións. 

 

CA1.2 - Determináronse os órganos de goberno de cada un dos poderes 
públicos, así como as súas funcións, consonte a súa lexislación 
específica 

RA1 -  Caracteriza a estrutura e a organización das administracións públicas 
establecidas na Constitución española e a Unión Europea, recoñecendo os 
organismos, as institucións e as persoas que as integran. 

CA1.3 - Identificáronse os principais órganos de goberno do poder 
executivo das administracións autonómicas e locais, así como as súas 
funcións. 

RA2 -  Actualiza periodicamente a información xurídica requirida pola 

actividade empresarial, para o que selecciona a lexislación e a xurisprudencia 

relacionada coa organización. 

CA1.4 - Definiuse a estrutura e as funcións básicas das principais 
institucións da Unión Europea. 

RA3 -  Organiza os documentos xurídicos relativos á constitución e o 
funcionamento das entidades, cumprindo a normativa civil e mercantil 
segundo as directrices definidas. 

CA2.1 - Recoñecéronse as fontes do Dereito de acordo co ordenamento 
xurídico español. 

RA4 -  Cobre os modelos de contratación privados máis habituais no ámbito 
empresarial ou documentos de fe pública, aplicando a normativa e os medios 
informáticos dispoñibles para a súa presentación e a súa sinatura. 

CA2.4 - Identificouse a estrutura dos boletíns oficiais como medio de 
publicidade das normas. 

 

 CA3.1 - Identificáronse as diferenzas e as similitudes entre as formas 
xurídicas de empresa. 

 

CA3.2 - Determinouse o proceso de constitución dunha sociedade 
mercantil, e indicouse a normativa mercantil aplicable e os documentos 
xurídicos que se xeran. 

 

 CA3.4 - Describíronse e analizáronse as características e os aspectos 
máis significativos dos modelos de documentos máis habituais na vida 
societaria (estatutos, escrituras, actas, etc.). 

 

CA3.7 - Determináronse as peculiaridades da documentación mercantil 
acorde ao obxecto social da empresa. 
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CA3.8 - Verificouse o cumprimento das características e os requisitos 
formais dos libros da sociedade esixidos pola normativa mercantil. 

 

 CA4.2 - Identificáronse as modalidades de contratación e as súas 
características. 

 

 CA4.4 - Compilouse e cotexouse a información e a documentación 
necesarias para a formalización de cada contrato, consonte as 
instrucións recibidas. 

 

CA4.6 - Verificáronse os datos de cada documento e comprobouse o 
cumprimento e a exactitude dos requisitos contractuais e legais. 

 

  
  
 

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-teórico que versará 
sobre os contidos mínimos do módulo.  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  

Actividades de diferenciación de estrutura e organización da 
Administración Pública e da Unión Europea. Fundamentos básicos 
do dereito empresarial; descrición, determinación, formulación da 
documentación da constitución e posta en marcha da empresa 
como ente xurídico e económico; a LPD; Distinguir e identificar as 
diferentes modalidades de contratación empresarial, utilidade, 
etc.; 

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 
Manuais e lexislación acorde cos contidos, internet, Classroom, 
Zoom. Apuntes dos temas teóricos feitos por o profesor, esquemas, 
etc. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
 

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


