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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

11  A SEGURIDADE SOCIAL 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  RA3. Determina a acción protectora do sistema da seguridade social 
ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións. 

 CA3.1. Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do 
estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía. 

Si Si Supostos prácticos de prestacións da 
Seguridade Social 

   CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de 
seguridade social. 

Si Si Supostos prácticos de prestacións da 
Seguridade Social 

   CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización 
dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á 
empresa. 

Si Si Supostos prácticos de prestacións da 
Seguridade Social 

   CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas de 
seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o 
cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos 

Si Si Supostos prácticos de prestacións da 
Seguridade Social 

   CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego 
en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e 
da contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo 
básico. 

Si Si Supostos prácticos de prestacións da 
Seguridade Social 

 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 3 de 9 
 

Nº Unidade didáctica 

1  CONCEPTOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e 
empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral. 

 CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa 
traballadora. 

Si Si Test aula virtual 

   CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que 
garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras. 

Si Si Test aula virtual 

   CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación 
como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais. 

Si Si Test aula virtual 

   CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no 
sector da administración e a xestión. 

Si Si Test aula virtual 

   CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas 
traballadoras en materia de prevención de riscos laborais. 

Si Si Test aula virtual 

 
 

Nº Unidade didáctica 

2  OS RISCOS LABORAIS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional 
analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis 
habituais do sector da administración e a xestión. 

  CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación 
para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil 
profesional de técnico superior en administración e finanzas. 

Si Si Test aula virtual 

   CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos 
derivados deles. 

Si Si Test aula virtual 
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   CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, 
con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas 
profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior 
en administración e finanzas. 

Si Si Test aula virtual 

   CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos 
contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior 
en administración e finanzas. 

Si Si Test aula virtual 

    CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de 
traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade. 

Si Si Actividade de avaliación de  riscos 

 

Nº Unidade didáctica 

3  XESTIÓN DA PREVENCIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

  RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e 
identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados. 

  CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os 
ámbitos e en todas as actividades da empresa. 

Non Non  

   CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na 
empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre 
prevención de riscos laborais. 

Si Non  

   CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas 
traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos. 

Non Non  

   CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa 
prevención de riscos laborais. 

Si Non  

   CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na 
empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso 
de emerxencia. 

Non Non  
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   CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas 
actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as 
funcións de cadaquén. 

Non Non  

   CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de 
traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico 
superior en administración e finanzas. 

Si Non  

   CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha 
pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título. 

Si Non  

 

Nº Unidade didáctica 

4  MEDIDAS DE PROTECCIÓN. SINALIZACIÓN E ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno 
laboral da titulación de técnico superior en administración e 
finanzas. 

  CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de 
protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores 
de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de 
materializarse. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de 
seguridade de diversos tipos. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual 
(EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas. 

Si Si Test aula virtual 

   CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de 
emerxencia. 

Si Non  

   CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas 
en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade. 

Si Non  
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   CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que 
se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, 
así como a composición e o uso da caixa de urxencias. 

Si Non  

 

Nº Unidade didáctica 

4  O PROCESO DE PROCURA DE EMPREGO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno 
laboral da titulación de técnico superior en administración e 
finanzas. 

 CA4.1 - Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e 
capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.   .    

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.2 - Tomouse conciencia da importancia da formación 
permanente como factor clave para a empregabilidade e a 
adaptación ás esixencias do proceso produtivo. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.3 - Valoráronse as oportunidades de formación e emprego 
noutros estados da Unión Europea. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.4 - Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade 
de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de 
traballo. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.5 - Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais 
relacionados co perfil profesional de técnico superior en 
administración e finanzas 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.7 - Identificáronse as principais fontes de emprego e de 
inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior 
en administración e finanzas. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.6 - Determináronse as competencias e as capacidades 
requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 
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título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e 
permitir unha axeitada inserción laboral. 

   CA4.8 - Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos 
de procura de emprego. 

Si Si Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

   CA4.9 - Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores 
profesionais relacionados co título. 

  Actividade sobre procura de emprego, 
redacción de cv e carta de presentación 

 
 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

MÍNIMOS EXIXIBLES: 
Distinguir os distintos reximenes da Seguridade Social. 
Coñecer as prestacións que proporciona a Seguridade Social. 
Calcular a prestación de incapacidade temporal e a de desemprego. 
Entender o concepto amplo da salúde. 
Coñecer as obrigas do traballador en materia de prevención de riscos laborais. 
Entender o significado da sinalización de seguridade nos centros de traballo. 
Realizar una avaliación de riscos. 
Distinguir os distintos tipos de lumes e a forma de apagalos. 
Realizar un Curriculum Vitae. 
Realizar cartas de presentación e de autocandidatura, que acompañen ao Curriculum Vitae. 
Coñecer as preguntas típicas e as súas habituais respostas nunha entrevista de traballo. 
 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Facerase a media das dúas primeiras avaliacións. Á nota así obtida sumaraselle, no seu caso, a parte correspondente á terceira avaliación. 
A parte da terceira avaliación puntuarase da seguinte forma: 
Actividades entregadas: De 0 a 0,4 segundo sexan ningunha, algunhas, a maioría ou todas. 
Entregadas en prazo: de 0 a 0,4 segundo sexan ningunha, algunhas, a maioría ou todas. 
Actividades ben realizadas: de 0 a 1 segundo  sexan ningunha, algunhas, a metade, a maioría, todas 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

8 O SALARIO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

  CACA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais 
elementos que o integran. 

Actividad de cálculo de nóminas  e 
elaboración de recibo de salarios 

       

 

Nº Unidade didáctica 

9 MODIFICACIÓN E SUSPENSIÓN DO CONTRATO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

 CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a 
extinción da relación laboral. 

Actividade de  cálculo de indemnizacións, 
caso práctico despedimentos e cálculo de 

finiquitos 
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Nº Unidade didáctica 

10 EXTINCIÓN DO CONTRATO DE TRABALLO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, 
e recoñéceos en diferentes situacións de traballo. 

 CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a 
extinción da relación laboral. 

Actividade de  cálculo de indemnizacións, 
caso práctico despedimentos e cálculo de 

finiquitos 

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

As actividades de recuperación levaranse a cabo con aqueles alumnos que non alcanzaran os mínimos de avaliación esixidos. Esta recuperación farase por medio de actividades, similares ás feitas durante o curso, e/ou a 
presentación de traballos sobre os contidos da materia. 
 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Os alumnos de 1º que perderan o dereito á avaliación continua  terán dereito a presentarse a una proba final que se realizará no mes de xuño,  antes da avaliación final de módulos de 1º curso. Estes alumnos serán avaliados de 
tódolos contidos impartidos ao longo do curso. A avaliación do módulo considerarase superada cando o alumno obteña unha cualificación igual ou superior a 5. 
Esta proba poserá ser presencial ou de forma telemática en función das circunstancias de desenvolvemento do curso. 
 

 
 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 
Non se consideran necesarias medidas de reforzo educativo 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698               IES ESPIÑEIRA 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

ADG ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN  

 

Módulo profesional 
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Alumnado 
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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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

8 EMPLEO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA 3 Emite mensaxes orais claras e ben estructuradas, e participa como 
axente activo en conversas prfesionais .  

 – CA3.3. Comunicouse espontaneamente e adoptouse un nivel de 
formalidade adecuado ás circunstancias 

CA3.4 - Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa  

profesión . 

 CA3.7 - Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 

 CA3.8 - Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da compet 
encia propia. 

 

necesario
 

      Non 
 
 
      Non 
 
 
 
 
    Non 
 
    Non 

 
Si 
 
 

SI 
 

          
            Si 
 
 
            SI 

 

 Nº 9,10                                       COMPETENCIA, TRABALLO EN EQUIPO    

 RA3 -  Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa 
como axente activo en conversas profesionais. 

 CA3.4 - Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa 
profesión. 

  CA3.7 - Enumeráronse as actividades da tarefa profesional. 
 CA3.8 - Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da com-

petencia propia 
  CA3.11 - Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del 

cando se considerou necesario. 

     Non 
 

       Non 
       Non  
 
      Non  

SI 
 

SI 
           SI 
        
           SI  

 

 Nº 11,12   VIAXES, ORGANIZACION    
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 RA 3RA3 -  Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e parti-
cipa como axente activo en conversas profesionais. 

  CA3.8 - Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da com-
petencia propia. 

 
.CA3.9 - Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas 

realizadas. 
 
 CA3.10 - Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun 

procedemento de traballo. 
 

Non 
 
 

Non 
 
 

Non 

SI 
 
 
 

NON 
 
 

NON 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
  a)  Comprensión de mensaxes orais profesionais: 

- Mensaxes gravadas. 
- Terminoloxía específica do sector administrativo e financeiro. 
- Idea principal e ideas secundarias. 
- Recursos gramaticais:  
- Tempos verbais: Simple Present, Present Continuous, present perfect, comparación de adjetivos. 
 
b) Interpretación de mensaxes escritas: 
 
-  Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos profesionais e cotiás: 
- Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax, etc. 
- Terminoloxía específica do sector administrativo  
- Idea principal e ideas secundarias. 
- Recursos gramaticais: Tempos verbais: Simple Present, Present Continuous, comparación de adjectivos, present perfect. 
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- Orde de palabras na oración simple. 
 

d) Expresión e formalización de mensaxes e textos profesionais e cotiás: 
- Currículum vitae e soportes telemáticos:  correo electrónico   
- Terminoloxía específica da área profesional.  
- Idea principal e ideas secundarias. 
- Recursos gramaticais: Tempos verbais: Simple Present, Present Continuous, comparación de adjetivos, present perfect. 
      

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1,2, TRABALLOS, PRODUCTOS E SERVIZOS  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

×  RA1 -  Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos 

 orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes. 

RA2 -  Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao ana 

lizar comprensivamente os seus contidos. 

 

  CA1.1 - Situouse a mensaxe no seu contexto. 
 CA1.3 - Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por outro 

medio oral. 
  CA1.5 - Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da mensaxe. 
 CA2.1 - Seleccionáronse os materiais de consulta e dicionarios. 
  CA2.2 - Léronse comprensivamente textos sinxelos. 
  
  
  
  
  
  
  CA4.1 - Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e 

profesionaiis. 

    Exame de recuperación 
   ( proba xa realizada) 
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RA4 -  Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras  

gramaticais coa súa finalidade. 

 

RA5 -  Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de co 

municación, e describe as relacións características do país da lingua 

 estranxeira. 

  
 

 
       CA4.2 - Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 
 
  CA4.3 - Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profe-

sional. 
 
CA5.4 - Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calque-

ra tipo de texto. 

 3,4    LOCALIZACIÓN, TECNOLOXÍA  

×  RA1 -  Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos 

 orais emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos recursos lingüísticos correspondentes. 

RA2 -  Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao ana 

lizar comprensivamente os seus contidos. 

 

xente activo en conversas profesionais. 

RA4 -  Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras  

gramaticais coa súa finalidade. 

  

 CA1.1 - Situouse a mensaxe no seu contexto. 
   CA1.2 - Identificouse a idea principal da mensaxe 
 CA1.6 - Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema coñeci-

do, transmitido por un medio de comunicación, emitido en lingua estándar e 
articulado con claridade. 

 
 CA2.2 - Léronse comprensivamente textos sinxelos. 
  CA2.3 - Interpretouse o contido global da mensaxe. 
C2.4 - Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se refira 
CA CA2.6 - Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando material de apoio, 

en caso necesario. 
 
 
 CA4.1 - Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e profesio-

nais.. 
 CA4.3 - Realizáronse resumos de textos relacionados co propio contorno profe-

sional. 
 CA4.6 - Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus 

propios recursos lingüísticos. 
CA5.4 - Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en calque-
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 ra tipo de texto. 

    COMMUNICACIÓN, CONTACTOS,DEPARATMENTOS  

5,6,7 × RA1 -  Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais emiti-
dos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en relación cos 
recursos lingüísticos correspondentes. 

 
RA2 -  Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao analizar 

comprensivamente os seus contidos. 
 
RA4 -  Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras   CA2.5 -

 Identificouse a terminoloxía utilizada.gramaticais coa súa finalidade. 
 
RA5 -  Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de comuni-

cación, e describe as relacións características do país da lingua estranxeira. 
 
 
 

   CA1.1 - Situouse a mensaxe no seu contexto. 
 CA1.8 - Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente unha 

mensaxe, mesmo sen entender todos os seus elementos. 
   CA2.2 - Léronse comprensivamente textos sinxelos. 
   CA2.5 - Identificouse a terminoloxía utilizada. 
 
 
 CA4.2 - Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 
 CA4.6 - Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, utilizando os seus 

propios recursos lingüísticos 
 CA4.7 - Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se elabo-

re. 
 
 CA5.2 - Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social 

propios do país. 
 
 CA5.3 - Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se 

fale a lingua estranxeira. 

Estos contIdoss serán incluídos no 
exame /traballo final. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 
As actividades programadas para este terceiro trimestre nunca poderán ir en prexuízo do alumnado e servirá exclusivamente para subir nota.  
 
A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións. Porén, sendo o inglés unha materia de avaliación continua, valorarase máis a nota da segunda avaliación que 
a da terceira, na seguinte proporción: 
 
1º trimestre: 40% 
2º trimestre: 60% 
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Neste terceiro trimestre poderase subir a nota resultante desa media das dúas primeiras avaliacións até 2 puntos. A cualificación ficará do seguinte xeito: 
 
–o alumnado no entrega as tarefas: 0 puntos 
–o alumnado entrega as tarefas parcialmente e non segue as normas de envío e presentación: 0,5 puntos 
–o alumnado entrega todas as tarefas pero con fallos e sen seguir as normas de presentación e envío: 1 punto 
–o alumnado entrega todas as tarefas pero con fallos aínda que segue as normas de presentación e entrega: 1,5 puntos 
–o alumnado entrega todas as tarefas sen erros e seguindo as normas de presentación e envío: 2 puntos. 
 
O alumnado  que non acadará unha avaliación positiva terá a posibilidade de subir a súa nota en ata dou puntos coas tarefas realizadas de forma telemática e ,si aín-
da, a avaliación non é positiva ou ben se realizará unha proba cos mínimos esixibles ou se realizará un traballo. 
 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

O alumnado realizará unha proba onde se recollan os mínimos esixibles ou entregará un traballo e ademais terá a posibilidade de subir a súa nota en ata 
dou puntos coas tarefas realizadas de forma telemática.  

 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 
Todo o material producido polo alumnado foi corrixido de forma individualizada  durante o curso e durante a corentena. Ao longo do curso houbo exames de recupe-
ración de cada proba realizada agás na última que sobrevino a suspensión das clases o día antes de dita proba.. Ademais todos os traballos realizados tiñan un peso na 
nota do 20%. 
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica

4 Xestión e control das mercadorías no almacén

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA4. Controla existencias aplicando sistemas de xestión de almacén.  CA4.1. Clasificáronse os tipos de existencias habituais en empresas 
de produción, comerciais e de servizos. – 

 CA4.2. Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se 
utilizan. – 

 CA4.3. Describíronse os procedementos administrativos de 
recepción, almacenamento, distribución interna e expedición de 
existencias. – 

 CA4.6. Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e 
existencias óptimas. – 

 CA4.9. Utilizáronse as aplicacións informáticas e os procesos 
establecidos na empresa para a xestión do almacén. 

non non



Nº Unidade didáctica

5 Medios de pago

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA5. Tramita pagamentos e cobramentos, para o que recoñece a 
documentación asociada e o seu fluxo dentro da empresa. 

 CA5.1. Identificáronse os medios de pagamento e cobramento 
habituais na empresa. – 

 CA5.2. Formalizáronse os documentos financeiros utilizados e os 
impresos de cobramento e pagamento. – 

 CA5.3. Valoráronse os procedementos de autorización dos 
pagamentos. – 

 CA5.4. Valoráronse os procedementos de xestión dos 
cobramentos.– 

 CA5.5. Recoñecéronse os documentos de xustificación do 
pagamento. – 

 CA5.6. Diferenciouse o pagamento ao contado do aprazado. – 
 CA5.7. Identificáronse as características básicas e o funcionamento 

dos pagamentos por internet. – 
 CA5.8. Analizáronse as formas máis usuais de financiamento 

comercial. 

SI non



5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Mínimos exixibles:

 CA1.3. Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda. 
 CA1.4. Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial. 
 CA1.6. Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar nas operacións de compravenda. 
  CA1.7. Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. 
 CA1.8. Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. 
 CA1.9. Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios.  
 CA1.10. Valorouse a necesidade de actualizar as referencias, as características técnicas, as tarifas e outras especificacións dos produtos e dos servizos prestados. 
 CA2.1. Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e precisáronse os requisitos formais que deban cumprir.  
 CA2.3. Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa relacionados coa compra e a venda. 
 CA2.5. Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa. 
 CA2.7. Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. 
 CA2.8. Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e os procedementos internos da empresa. 
 CA2.9. Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións de compravenda. 
 CA2.10. Valorouse a importancia da continua actualización de canles de compravenda, provedores e clientes. 
 CA2.12. Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da información, así como os criterios de calidade no proceso administrativo. 
 CA3.1. Identificáronse as características básicas das normas mercantís e fiscais aplicables ás operacións de compravenda. 
 CA3.2. Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE. 
 CA3.3. Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. 
 CA3.5. Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos anuais en relación co IVE. 
  CA4.4. Calculáronse os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en conta os gastos correspondentes. 
 CA4.5. Identificáronse os métodos de control de existencias. – 
 CA4.7. Identificáronse os procedementos internos para o lanzamento de pedidos aos provedores. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Criterios de cualificación:

A proposta de tarefas que se fai  está pensada como unha simulación dunha actividade comercial secuenciada no tempo, de tal maneira que cada actividade nova depende de que a anterior estea correctamente resolta. 
Por iso, a profesora fai a corrección individual de cada tarefa entregada para que, en caso de erros,  sexa  rectificada  e reenviada polo  alumnado . Asi, só se calificarán as tarefas resoltas e entregadas correctamente ata no último 
momento.
Asi, os alumnos con avali acións suspensas  que desexen acadar una avaliación positiva, precisan da entrega correcta  de, a lo menos, o 70 % do total de tarefas propostas, que quedarán calificadas da segundo a seguinte escala:   

– A entrega correcta do 100 % das tarefas suporá unha nota de avaliación igual a 8 puntos

– A entrega correcta do 90 % das tarefas suporá unha nota de avaliación igual a 7 puntos

– A entrega correcta do 80 % das tarefas  suporá unha nota de avaliación igual a 6 puntos

– A entrega correcta do 70 % das tarefas propostas suporá unha nota de avalaición 

– Non se calificará n de maneira positiva as entregas de menos do 70 % das tarefas propostas
Para os alumnos  cas avaliacións aprobadas, as entregas correctas das tarefas propostas suporá un incremento na nota final, de ata o 30% sobre  a nota media da avaliacións anteriores ( se a nota resultante, unha vez 
entregadas todas as tarefas correctamente, fose inferior á nota obtida por alumnos con avaliacións suspensas, a lo menos, igualará a éstos).

. Procedemento para a recuperación das partes non superadas ou incremento na nota de avaliación das partes superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 A actividade comercial das empresas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA1.3. Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda.  
 CA1.4. Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, 

prezo de venda, desconto, xuro comercial, recarga e marxe comercial. 
 CA1.6. Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) 

para aplicar nas operacións de compravenda. 
  CA1.7. Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais. 
 CA1.8. Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda. 
 CA1.9. Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os 

prezos unitarios. 
 CA1.10. Valorouse a necesidade de actualizar as referencias, as características 

técnicas, as tarifas e outras especificacións dos produtos e dos servizos 
prestados. 

TO. Táboa de observación das entregas
correctas das tarefas propostas  a través da

Aula Virtual



Nº Unidade didáctica

2 O proceso documental da compravenda 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2. Confecciona documentos administrativos das operacións de 
compravenda en relación coas transaccións comerciais da empresa. 

 CA2.1. Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda
e precisáronse os requisitos formais que deban cumprir. – 

 CA2.3. Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da 
empresa relacionados coa compra e a venda. – 

 CA2.5. Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na 
empresa. – 

 CA2.7. Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías. – 
 CA2.8. Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra 

a lexislación e os procedementos internos da empresa. – 
 CA2.9. Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas

operacións de compravenda. – 
 CA2.10. Valorouse a importancia da continua actualización de canles de 

compravenda, provedores e clientes. – 
 CA2.12. Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e 

salvagarda da información, así como os criterios de calidade no proceso 
administrativo. 

TO. Táboa de observación das entregas
correctas das tarefas propostas  a través da

Aula Virtual

Nº Unidade didáctica

3 As obrigas fiscais derivadas da compravenda

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

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

 CA3.3. Identificáronse os libros-rexistro obrigatorios para as empresas. – 
 CA3.5. Identificouse a obriga de presentar declaracións trimestrais e resumos 

anuais en relación co IVE. – 

TO. Táboa de observación das entregas
correctas das tarefas propostas  a través da

Aula Virtual



Nº Unidade didáctica

4 Xestión e control das existencias no almacén

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA4. Controla existencias aplicando sistemas de xestión de almacén.   CA4.4. Calculáronse os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en 
conta os gastos correspondentes. – 

 CA4.5. Identificáronse os métodos de control de existencias. – 
 CA4.7. Identificáronse os procedementos internos para o lanzamento de 

pedidos aos provedores. – 

TO. Táboa de observación das entregas
correctas das tarefas propostas  a través da

Aula Virtual

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Proponse un supost o de simulación dunha actividade comercial, repartido en 8 tarefas  propostas  semanalmente, no que o nivel de dificultade vai aumentando e no que se traballan todos os criterios de avaliación  expostos 
arriba.
1ª, 2ª tarefas: Situándonos na empresa, táboas de provedores, clientes e prezos; creación e personalización da documentación a empregar (Pedidos, Albarás, Facturas, Libros rexistro facturas recibidas e emitidas, libro de almacén,
e libros auxiliares);  sistema de arquivos; metodoloxia de traballo. Tarefa guiada
3ª tarefa: primeiros pedidos de compra, rexistro pedidos, Facturas de compra, cálculo custos compra,  rexistro  facturas recibidas; rexistro almacén. Tarefa guiada
4ª tarefa: Primeiras vendas: Albarás de entrega, Precio de venda, descontos, custos, Facturas de venda, rexistro facturas emitidas, rexistro saidas almacén e control existencias. Tarefa guiada
5ª tarefa: (1)Creación e emprego do modelo 303 para declaración-liquidación trimestal do IVE en réxime xeral liquidación  IVE 1º trimestre; (2) Compras e vendas similares tarefas 3 e 4. Tarefa non guiada ( o alumno xa pode 
traballar so )
6ª e 7ª tarefa: Seguimos comprando e vendendo, incrementando a dificultade, a o engadir descontos e gastos distintos,  varias Bases impoñibles  e endadindo o Recarg o de equivalencia
8ª Tarefa: Fin da a ctividade de simulación. Liquidacións . Peche de libros rexistro, cálculo de existencias finais. Conclusións
Cada tarefa proposta vai acompañada  da documentación precisa e ábrese un foro aberto para resolución de dúbidas, explicacións sobre a tarefa a realizar,. Tamén se admiten mensaxes privados a través da aula virtual

– O alumnado deberá ir entregando, a través da aula virtual, as tarefas  propostas no prazo establecido
– A profesora corrixe segundo van entregando de tal maneira que se está correcto, califica e, se a tarefa non é correcta,  fai as correccións, comenta os fallos e invita a facer novas entregas ata que a tarefa está correcta.
– Non é posible entregar unha tarefa sen ter a anterior correctamente resolta, porque entón non se produciría aprendizaxe por parte do alumno e a actividade convirtiriase  simplemente nunha entrega de tarefas sen 

reflexión.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

O alumnado con perda de avaliación continua, ten a mesma oportunidade de realizar as tarefas propostas arriba para tentar de acadar unha avaliación positiva. De non ser asi, proponse unha Proba Escrita na que se exixen os 
Criterios mínimos de avaliación expresados nesta adaptación da programación



8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Para o alumnado que non responde globalmente aos obxectivos programados  ofrécese atención e información a través dos foros da aula virtual,  da mensaxería privada,  atención telefónica  oral  e escrita directa e privada.
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impres-
cindible 

(si, non) 

Desenvol-
verase 

neste cur-
so 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 Efectúa cálculos  financeiros básicos, para o 
que identifica e aplica as leis financeiras corres-
pondentes 

▪ CA 3.4 Describíronse as implicacións do tempo e 
do tipo de xuro neste tipo de operacións 

Non Si Táboa de observación  

▪  
▪ CA 3.5 Diferenciáronse os conceptos do tanto 

nominal e xuro efectivo ou taxa anual equivalente 

Si Si Proba escrita 

▪ RA4 Efectúa as operacións bancarias básicas e 
interpreta a documentación asociada 

▪ CA 4.3 Diferenciáronse as variables que interve-
ñen nas operacións de préstamo 

Si Si Proba escrita 

▪  
▪ CA 4.4 Relacionáronse os conceptos integrantes 

da cota de préstamo. 

Si Si Proba escrita 

▪  
▪ CA 4.5 Describíronse as características do siste-

ma de amortización de préstamos polos métodos 
máis habituais. 

Si Si Proba escrita 

▪  
▪ CA 4.6 Calculouse o cadro de amortización de 

préstamos polos métodos máis habituais. 

Si Si Proba escrita 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os mínimos esixibles consideramos que deben ser: 
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CA2.1. Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas que operan no sistema financeiro español. 

CA2.2. Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non bancarias, e describíronse as súas principais características. 

CA2.3. Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en relación cos produtos financeiros que se empregan habitualmente na empresa. 

CA2.4. Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. 

CA2.5. Diferenciáronse os principais instrumentos financeiros bancarios e non bancarios, e describíronse as súas características. 

CA2.7. Identificáronse os servizos básicos que nos ofrecen os intermediarios financeiros bancarios e os documentos necesarios para a súa contratación. 

CA2.8. Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro dalgúns instrumentos financeiros de investimento. 

CA2.9.Operouse con medios telemáticos de banca en liña e afíns. 

CA2.10.Formalizáronse documentos relacionados coa contratación, a renovación e a cancelación de produtos financeiros habituais na empresa. 

 

CA3.1. Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de actualización simple. 

CA3.2. Calculouse o xuro simple e composto de diversos instrumentos financeiros. 

CA3.3. Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. 

CA3.4. Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de operacións. 

CA3.5. Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa anual equivalente. 

CA3.6. Diferenciáronse as características dos tipos de comisións dos produtos financeiros máis habituais na empresa. 

CA3.7. Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios financeiros bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación. 

CA4.1. Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédito polos métodos máis habituais. 

 

 

 

CA4.2. Calculouse o líquido dunha negociación de efectos. 

CA4.3. Diferenciáronse as variables que interveñen nas operacións de préstamos. 

CA4.4. Relacionáronse os conceptos integrantes da cota do préstamo. 
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CA4.5. Describíronse as características do sistema de amortización de préstamos polos métodos máis habituais. 

CA4.6. Calculouse o cadro de amortización de préstamos sinxelos polos métodos máis habituais. 

CA4.7. Relacionáronse as operacións financeiras bancarias coa capitalización simple e composta, e o desconto simple. 

CA4.8. Comparáronse produtos financeiros baixo as variables de custo e rendibilidade 

CA4.9. Utilizáronse ferramentas informáticas específicas do sistema operativo bancario. 

E dicir que se un criterio de avaliación ten un peso de 1.5 punto será preciso que o alumno acada nese criterio un 0.75, mais este pode facer media con outros sempre e 
cando se acade un 0.6 

Rúbrica en anexo 

A cualificación final obterase polo tanto facendo esta modificación e tendo en conta as actividades as que responderon os alumnos durante o estado de alarma 

 

 

Procedementos: 
Cada criterio de avaliación ten asignado un peso e para acadar a avaliación positiva será preciso obter como mínimo o 50% da nota asignada a ese criterio. Ademais será 
posible facer media con aqueles criterios que non cheguen ao 50% sempre e cando se acade polo menos un 40%.  

Instrumentos: 
Táboa de observación.  
Cotéxanse os resultados das tarefas propostas en classroom.  

Para obter a cualificación final de curso será preciso obter unha cualificación superior ao 50% nos criterios de avaliación traballados ata o 13-03-2020.  
O peso das unidades didácticas deberá reaxustarse, e as unidades 7,8 e 9 (que entre as tres tiñan un peso do 30% sobre o total do módulo repartirase entre as unidades 1 
á 6. Deste xeito o 70% que supoñían as unidades 1 a 6 convértense no 100% 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 O sistema financeiro español 

1ª 
ava

l. 

2ª 
ava

l. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA2. Realiza os trámites de contratación, renovación e 
cancelación correspondentes a instrumentos financeiros 
básicos de financiamento, investimento e servizos desta 
índole que se utiliza na empresa, e describiuse a finalida-
de de cada un 

▪ CA2.1 - Clasificáronse as organizacións, as entidades e 
os tipos de empresas que operan no sistema financeiro 
español. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA2.2 - Precisáronse as institucións de crédito e as fi-
nanceiras bancarias e non bancarias, e describíronse as 
súas principais características. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA2.3 - Diferenciáronse os mercados dentro do sistema 
financeiro español en relación cos produtos financeiros 
que se empregan habitualmente na empresa. 

Proba escriba 

x  ▪  ▪ CA2.4 - Relacionáronse as funcións principais de cada 
intermediario financeiro. 

Proba escriba 

 

 

Nº Unidade didáctica 
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2 O curto prazo: a capitalización simple e as súas aplicacións 

1ª 
ava

l. 

2ª 
ava

l. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA2. Realiza os trámites de contratación, renovación e 
cancelación correspondentes a instrumentos financeiros 
básicos de financiamento, investimento e servizos desta 
índole que se utiliza na empresa, e describiuse a finalida-
de de cada un 

▪ CA2.7 - Identificáronse os servizos básicos que nos ofre-
cen os intermediarios financeiros bancarios e os docu-
mentos necesarios para a súa contratación. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA2.8 - Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro 
dalgúns instrumentos financeiros de investimento 

Proba escriba 

X  ▪ RA3. Efectúa calculos financeiros básicos, para o que 
identifica e aplica as leis financeiras correspondentes 

▪ CA3.2 - Calculouse o xuro simple e composto de diversos 
instrumentos financeiros. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA3.5 - Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e 
xuro efectivo ou taxa anual equivalente. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA3.6 - Diferenciáronse as características dos tipos de 
comisións dos produtos financeiros máis habituais na 
empresa. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA3.7 - Identificáronse os servizos básicos que ofrecen 
os intermediarios financeiros bancarios, e os documentos 
necesarios para a súa contratación. 

Proba escriba 

X  ▪ RA4. Efectùa as operacions bancarias básicas e interpre-
ta a documentación necesaria 

▪ CA4.1 - Liquidouse unha conta bancaria e unha de crédi-
to polos métodos máis habituais. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras banca-
rias coa capitalización simple e composta, e o desconto 
simple. 

Proba escriba 
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X  ▪  ▪ CA4.8 - Comparáronse produtos financeiros baixo as 
variables de custo e rendibilidade. 

Proba escriba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 O curto prazo: actualización e equivalencia simple. Xestión e negociación de efectos comerciais 

1ª 
ava

l. 

2ª 
ava

l. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA2. Realiza os trámites de contratación, renovación e 
cancelación correspondentes a instrumentos financeiros 
básicos de financiamento, investimento e servizos desta 
índole que se utiliza na empresa, e describiuse a finalida-
de de cada un 

▪ CA2.7 - Identificáronse os servizos básicos que nos ofre-
cen os intermediarios financeiros bancarios e os docu-
mentos necesarios para a súa contratación. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA2.8 - Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro 
dalgúns instrumentos financeiros de investimento. 

Proba escriba 

X  ▪ RA3. Efectúa calculos financeiros básicos, para o que 
identifica e aplica as leis financeiras correspondentes 

▪ CA3.1 - Diferenciouse entre as leis financeiras de capita-
lización simple e de actualización simple. 

Proba escriba 
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X  ▪  ▪ CA3.3 - Calculouse o desconto simple de diversos ins-
trumentos financeiros. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA3.5 - Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e 
xuro efectivo ou taxa anual equivalente. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA3.6 - Diferenciáronse as características dos tipos de 
comisións dos produtos financeiros máis habituais na 
empresa. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA3.7 - Identificáronse os servizos básicos que ofrecen 
os intermediarios financeiros bancarios, e os documentos 
necesarios para a súa contratación 

Proba escriba 

X  ▪ RA4. Efectùa as operacions bancarias básicas e interpre-
ta a documentación necesaria 

▪ CA4.2 - Calculouse o líquido dunha negociación de efec-
tos. 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras banca-
rias coa capitalización simple e composta, e o desconto 
simple 

Proba escriba 

X  ▪  ▪ CA4.8 - Comparáronse produtos financeiros baixo as 
variables de custo e rendibilidade 

Proba escriba 

 

Nº Unidade didáctica 

4 O longo prazo: capitalización, actualización e equivalencia compostas. Rentas e préstamos 

1ª 
ava

l. 

2ª 
ava

l. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 X ▪ RA2. Realiza os trámites de contratación, renovación e 
cancelación correspondentes a instrumentos financeiros 
básicos de financiamento, investimento e servizos desta 
índole que se utiliza na empresa, e describiuse a finalida-
de de cada un 

▪ CA2.7 - Identificáronse os servizos básicos que nos ofre-
cen os intermediarios financeiros bancarios e os docu-
mentos necesarios para a súa contratación 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA2.8 - Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro 
dalgúns instrumentos financeiros de investimento. 

Proba escriba 

 X ▪ RA3. Efectúa calculos financeiros básicos, para o que 
identifica e aplica as leis financeiras correspondentes 

▪ CA3.2 - Calculouse o xuro simple e composto de diversos 
instrumentos financeiros. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA3.5 - Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e 
xuro efectivo ou taxa anual equivalente. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA3.6 - Diferenciáronse as características dos tipos de 
comisións dos produtos financeiros máis habituais na 
empresa. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA3.7 - Identificáronse os servizos básicos que ofrecen 
os intermediarios financeiros bancarios, e os documentos 
necesarios para a súa contratación. 

Proba escriba 

 X ▪ RA4. Efectùa as operacions bancarias básicas e interpre-
ta a documentación necesaria 

▪ CA4.3 - Diferenciáronse as variables que interveñen nas 
operacións de préstamos. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.4 - Relacionáronse os conceptos integrantes da cota 
do préstamo. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.5 - Describíronse as características do sistema de 
amortización de préstamos polos métodos máis habi-
tuais. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.6 - Calculouse o cadro de amortización de présta-
mos sinxelos polos métodos máis habituais 

Proba escriba 
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 X ▪  ▪ CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras banca-
rias coa capitalización simple e composta, e o desconto 
simple. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.8 - Comparáronse produtos financeiros baixo as 
variables de custo e rendibilidade 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.9 - Utilizáronse ferramentas informáticas específicas 
do sistema operativo bancario. 

Táboa de observación 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Formas e medios de pagamento/cobramento 

1ª 
ava

l. 

2ª 
ava

l. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2. Realiza os trámites de contratación, renovación e 
cancelación correspondentes a instrumentos financeiros 
básicos de financiamento, investimento e servizos desta 
índole que se utiliza na empresa, e describiuse a finalida-
de de cada un 

▪ CA2.7 - Identificáronse os servizos básicos que nos ofre-
cen os intermediarios financeiros bancarios e os docu-
mentos necesarios para a súa contratación. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA2.8 - Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro 
dalgúns instrumentos financeiros de investimento. 

Proba escriba 

 X ▪ RA3. Efectúa calculos financeiros básicos, para o que 
identifica e aplica as leis financeiras correspondentes 

▪ CA3.2 - Calculouse o xuro simple e composto de diversos 
instrumentos financeiros. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA3.5 - Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e 
xuro efectivo ou taxa anual equivalente. 

Proba escriba 
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 X ▪  ▪ CA3.6 - Diferenciáronse as características dos tipos de 
comisións dos produtos financeiros máis habituais na 
empresa. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA3.7 - Identificáronse os servizos básicos que ofrecen 
os intermediarios financeiros bancarios, e os documentos 
necesarios para a súa contratación. 

Proba escriba 

 X ▪ RA4. Efectùa as operacions bancarias básicas e interpre-
ta a documentación necesaria 

▪ CA4.3 - Diferenciáronse as variables que interveñen nas 
operacións de préstamos. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.4 - Relacionáronse os conceptos integrantes da cota 
do préstamo 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.5 - Describíronse as características do sistema de 
amortización de préstamos polos métodos máis habi-
tuais. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.6 - Calculouse o cadro de amortización de présta-
mos sinxelos polos métodos máis habituais. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.7 - Relacionáronse as operacións financeiras banca-
rias coa capitalización simple e composta, e o desconto 
simple. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.8 - Comparáronse produtos financeiros baixo as 
variables de custo e rendibilidade. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA4.9 - Utilizáronse ferramentas informáticas específicas 
do sistema operativo bancario. 

 Táboa de observación  

 

Nº Unidade didáctica 

6 Produtos financeiros de pasivo e de activo. Os servizos financeiros 
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1ª 
ava

l. 

2ª 
ava

l. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2. Realiza os trámites de contratación, renovación e 
cancelación correspondentes a instrumentos financeiros 
básicos de financiamento, investimento e servizos desta 
índole que se utiliza na empresa, e describiuse a finalida-
de de cada un 

▪ CA2.3 - Diferenciáronse os mercados dentro do sistema 
financeiro español en relación cos produtos financeiros 
que se empregan habitualmente na empresa. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA2.5 - Diferenciáronse os principais instrumentos finan-
ceiros bancarios e non bancarios, e describíronse as sú-
as características.. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA2.7 - Identificáronse os servizos básicos que nos ofre-
cen os intermediarios financeiros bancarios e os docu-
mentos necesarios para a súa contratación.. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA2.8 - Calculouse a rendibilidade e o custo financeiro 
dalgúns instrumentos financeiros de investimento.. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA2.10 - Formalizáronse documentos relacionados coa 
contratación, a renovación e a cancelación de produtos 
financeiros habituais na empresa. 

Proba escriba 

 X ▪ RA3. Efectúa calculos financeiros básicos, para o que 
identifica e aplica as leis financeiras correspondentes 

▪ CA3.6 - Diferenciáronse as características dos tipos de 
comisións dos produtos financeiros máis habituais na 
empresa. 

Proba escriba 

 X ▪  ▪ CA3.7 - Identificáronse os servizos básicos que ofrecen 
os intermediarios financeiros bancarios, e os documentos 
necesarios para a súa contratación. 

Proba escriba 

 X ▪ RA4. Efectùa as operacions bancarias básicas e interpre-
ta a documentación necesaria 

▪ CA4.8 - Comparáronse produtos financeiros baixo as 
variables de custo e rendibilidade. 

Proba escriba 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Criterios de avaliación: 
Aqueles alumnos que teñan criterios de avaliación non superados durante a primeira e/ou segunda avaliación recuperaranos durante o terceiro trimestre. Estes crite-
rios son os que están relacionados na programación inicial de curso con cada unha das unidades didácticas. 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Para recuperar a materia pendente proporanse actividades prácticas e preguntas tipo test ou verdadeiro falso.  
 
Como podemos observar na programación inicial de curso cada unidade didáctica ten o seguinte peso na cualificación global: 
UD 1→ 5% 
UD 2→ 5% 
UD 3→ 20% 
UD 4→ 20% 
UD 5→ 5% 
UD 6→20%  
UD 7→ 5% 
UD 8→ 10% 
UD 9→ 10% 
 
Observamos nesta relación que as unidades traballadas ata o 13-03-2020 teñen un peso na nota global do 75%. 
Como as unidades 7, 8 e 9 que supoñen un 25% da nota global, non van ser avaliables temos que axustar a nota do resto de unidades didácticas converténdose o 
75% na nota máxima.   
Os alumnos que acaden un 75% terán un 10. Aplicaremos esta regra de tres para calcular a nota de cada alumno.  
Isto facemolo por cada criterio de avaliación definido na programación co seu correspondente peso dentro da unidade.  
 
Serán recuperables os criterios traballados antes do 13-03-2020. Para isto proporanse actividades en classroom de tipo teórico e práctico 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

A proba de avaliación extraordinaria dividirase en dúas partes. Unha teórica e unha práctica 
Nesta proba entrarán contidos traballados ata o 13-03-2020.  Para definir o peso de cada un destes contidos debemos ter en conta a programación de inicio de curso 
onde están definidos os criterios de avaliación así como os mínimos esixibles.  
Como se indica en apartados anteriores nesta proba entran contidos traballados ata o 13-03-2020 polo que se axustarán os pesos de cada criterio de avaliación resul-
tando o 75% dos criterios traballados nas seis primeiras unidades didácticas a nota máxima. Polo tanto o 75% supón acadar un 10, e deste xeito aplicamos esta regra 
de tres.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Detección dos coñecementos previos do alumnado antes de abordar novos contidos.  
-Emprego de distintos tipos de materiais (auditivos, escritos, visuais, audiovisuais) para responder a todos os estilos de aprendizaxe.  
-Achega de material complementario sobre os contidos nos que apareza maior dificultade.  
-Abordaxe dun mesmo contido dende diferentes puntos de vista e con actividades diversas, variando o grao de dificultade e o tipo de procesos que se empregan.  
-Desenvolver distintas modalidades de grupos de traballo (amplos, reducidos, por parellas ou individualmente e alternando as persoas integrantes dos equipos) co 
obxectivo de posibilitar a axuda mutua e a valoración de habilidades complementarias.  
-Atención individualizada do alumnado para tratar aqueles aspectos que presenten maior dificultade.  
-Utilización de reforzos verbais positivos para mellorar a valoración das propias capacidades.  
-Promoción do traballo cooperativo, que facilitará o intercambio de coñecementos, intereses e experiencias.  
-Dependendo das necesidades educativas especiais, debidamente documentadas, tomaranse as medidas que se precisen para a realización dos exames ou dos tra-
ballos (adaptación do tempo, dos materiais).  

-Adaptación no proceso de ensino-aprendizaxe aos ritmos e tempos individuais.  

 

 

 

 



Rubrica para os criterios de avaliación que serán avaliados con táboas de observación. 

 

 20 15 10 5 0 

Atención.  
Presta atención pregunta as dúbidas 
para seguir os exercicios a solucionar 
e entregar. 

comunícase 
facendo uso 
das seis 
sesións de 
clase 

comunícase pero 
fai un uso da 
metade do tempo 
asignado  

Comunicase 
menos da 
metade das 
horas de clase 
asignada  

Non ten 
comunicación e 
entrega tarefas a 
medio facer 

Non se 
comunicou e 
non entrega 
nada 

Instrucións. 
Entrega en pdf en data. Nome do pdf 
exercicio.apelido1.apelido2 
Asunto no correo electrónico: título do 
traballo. A mensaxe deberá conter un 
saúdo, corpo e despedida formais.  

Segue as 
instrución do 
profesor  

Cumpre case 
todas as 
instrucións do 
profesor 

Segue o 50% 
das instrucións 
do profesor 

Case non cumpre 
ningunha 
instrución  

Non cumpre 
ningunha 
instrución. 

Resolución de problemas.  
Resolve os exercicios propostos  

É capaz de 
resolver os 
problemas 
propostos 

Case sempre é 
capaz de resolver 
os problemas 
propostos 

Presenta 
algunha 
dificultade 
para resolver 
os exercicios 
propostos 

Presenta serias 
dificultades para 
resolver os 
problemas 

Nunca é capaz 
de resolver os 
exercicios 

Presentación. A forma de presentar os 
exercicios debe respetar unha orde e 
un enmaquetado coidado. A simple 
vista débese coñecer de qué traballo 
se trata.  

A 
presentación 
dos 
exercicios e 
clara e 
ordenada e 
presenta 
unha estética 
coidada.   

A presentación 
dos exercicios e 
correcta pero a 
estética non é 
axeitada 

A presentación 
dos exercicios 
non é clara. 
Hai 
inconexións 

A presentación 
non é a que se 
pide. A exposición 
non e clara e 
esteticamente non 
e coidada. 

A presentación 
non 
corresponde co 
traballo 
requerido.  



 

 

Páxina 1 de 8 

 

Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 IES ESPIIÑEIRA 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0441 TÉCNICA CONTABLE 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

XERA-ORDINARIO PRESENCIAL  

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

VIDAL SUÁREZ, ELISA MARÍA 

 
 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

1 ELEMENTOS PATRIMONIAIS DAS ORGANIZACÓNS ECONÓMICAS 

A unidade didáctica foi impartida na súa totalidade, polo que os resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e instrumentos de avaliación son os establecidos na programación do módulo. 

Nº Unidade didáctica 

2 METOLOXÍA CONTABBLE 

A unidade didáctica foi impartida na súa totalidade, polo que os resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e instrumentos de avaliación son os establecidos na programación do módulo. 

Nº Unidade didáctica 

3 PLAN XERAL DE CONTABILIDADE DE PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS 

A unidade didáctica foi impartida na súa totalidade, polo que os resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación e instrumentos de avaliación son os establecidos na programación do módulo. 

Nº Unidade didáctica 

4  CONTABILIZACIÓN DOS FEITOS ECONÓMICOS BÁSICOS DA EMPRESA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA41 Identíficáronse as contas patrimoniais e de xestión que inter-
veñen nas operacións básicas das empresas 

SI SI PROBA ESCRITA 

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

 CA42 Codificáronse as contas consonte a PXC-PEME SI SI PROBA ESCRITA 

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

 CA44 Efectuáronse os asentamentos correspondentes a un exercicio 
económico básico 

SI SI PROBA ESCRITA 

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

 CA46 Efectuouse o prececdemento de acordo cos principios de 
responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información 

SI N0 TÁBOA DE OBSERVACIÓN 
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Nº Unidade didáctica 

5 CONTABILIDADE INFORMATIZADA 

A unidade didáctica non foi impartida na súa totalidade, polo que quedará sen efecto o establecido na programación relacionado con esta unidade e non será avaliable neste curso 2020/2021 

 

 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

CA1.4 Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonio e masa patrimonial 
RA1. Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización económica, clasificalos en masas 
patrimoniais e ordenalas correctamente. 
 

CA1.5 Identíficáronse as masas patrimoniais que integran o activo, a pasivo exixible e o patrimonio neto. RA1. Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización económica, clasificalos en masas 
patrimoniais e ordenalas correctamente. 

CA1.7 Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. 

RA1. Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización económica, clasificalos en masas 
patrimoniais e ordenalas correctamente. 
RA2. Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os instrumentos contables utilizados 
na empresa. 
 

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. 

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

CA2.3 Describíronse as características máis importantes do método de contabilización por partida dobre. 
RA2. Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os instrumentos contables utilizados 
na empresa. 
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CA2.4 Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método de rexistro das modificacións do valor dos 
elementos patrimoniais. 

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

CA2.6 Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. 
RA4. Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do 
PXC-PEME. 

CA3.3 Identíficáronse as partes do PXC-PEME. RA3. Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas empresas (PCXC-
PEME) e interpreta a súa estrutura. 

CA3.5 Diferenciáronse as partes obrigatorias e non obrigatorias do PXC-PEME 
RA3. Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e medianas empresas (PCXC-
PEME) e interpreta a súa estrutura. 

CA4.1 Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas operacións básicas das empresas. RA4. Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do 
PXC-PEME. 

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

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

CA4.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, segundo o PXC-PEME. 
RA4. Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do 
PXC-PEME. 

CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables 
RA4. Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do 
PXC-PEME. 

CA4.5 Realizáronse as operacións contables correspondentes a un exercicio económico básico 
RA4. Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os criterios do 
PXC-PEME. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 ELEMENTOS PATRIMONIAIS DAS ORGANIZACIÓNS ECONÓMICAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Recoñecer os elementos que integran o patrimonio dunha organización 
económica, clasificados en masas patrimoniais e ordenalas correctamente 

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

Lista de cotexo e proba escrita 

X   RA1. Recoñecer os elementos que integran o patrimonio dunha organización 
económica, clasificados en masas patrimoniais e ordenalas correctamente 

CA1.5 Identíficáronse as masas patrimoniais que integran o activo, a pasivo exixi-
ble e o patrimonio neto. 

Lista de cotexo e proba escrita 

X   RA1. Recoñecer os elementos que integran o patrimonio dunha organización 
económica, clasificados en masas patrimoniais e ordenalas correctamente 

CA1.7 Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos patrimoniais. 
Lista de cotexo e proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

2 METODOLOXÍA CONTABLE 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

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. 

Lista de cotexo e proba escrita 

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

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

Lista de cotexo e proba escrita 

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

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

Lista de cotexo e proba escrita 
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   RA2. Recoñecer a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os 
instrumentos contables utilizados na empresa 

CA2.6 Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. 
Lista de cotexo e proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

1 ELEMENTOS PATRIMONIAIS DAS ORGANIZACIÓNS ECONÓMICAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA3. Identificar o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e 
medianas empresas e interpretar a súa estructura 

CA3.3 Identíficáronse as partes do PXC-PEME. 
Lista de cotexo e proba escrita 

X   RA3. Identificar o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e 
medianas empresas e interpretar a súa estructura 

CA3.5 Diferenciáronse as partes obrigatorias e non obrigatorias do PXC-PEME 
Lista de cotexo e proba escrita 

 

 

Nº Unidade didáctica 

1 ELEMENTOS PATRIMONIAIS DAS ORGANIZACIÓNS ECONÓMICAS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4. Clasificar contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodo-
loxía contable e os criterios do PXC de PEMES 

CA4.1 Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que interveñen nas 
operacións básicas das empresas. 

Lista de cotexo e proba escrita 

 X  RA4. Clasificar contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodo-
loxía contable e os criterios do PXC de PEMES 

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

Lista de cotexo e proba escrita 

 X  RA4. Clasificar contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodo-
loxía contable e os criterios do PXC de PEMES 

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

Lista de cotexo e proba escrita 
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 X  RA4. Clasificar contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodo-
loxía contable e os criterios do PXC de PEMES 

CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos contables 
Lista de cotexo e proba escrita 

 X  RA4. Clasificar contablemente feitos económicos básicos, aplicando a metodo-
loxía contable e os criterios do PXC de PEMES 

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

Lista de cotexo e proba escrita 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Durante a 3ª avaliación o alumnado recibirá actividades de reforzo e  para aqueles alumnos/as que teñan o módulo suspenso deseñaranse actividades de recuperación do módulo. 
As actividades de reforzo consistirán na contabilización de feitos económicos básicos da empresa. 
As actividades de recuperación consistirán en recoñecer os elementos que integran o patrimonio da empresa, clasificalos e ordenalos correctamente, recoñecer a metodoloxía contable, identificar o contido básico do PXC-PEME 
e a clasificación dos feitos económicos básicos empregando a metodoloxía contable. 

Aquel alumnado co módulo suspenso que entregue as actividades de recuperación e acaden os mínimos exixidos anteriormente serán avaliados de forma positiva no módulo. 
Para o  alumnado que xa tiña o módulo aprobado, a entrega de actividades será avaliada sempre de forma positiva. 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Aqueles alumnos/as que perderan o dereito á avaliación continua, non entreguen as actividades de recuperación ou os que aínda entregándoas non acaden os mínimos exixidos , deberán realizar unha proba obxectiva global na 
que se avaliarán os resultados de aprendizaxe e criterios de cualificación contidos no apartado 5 do presente documento. 
Esta proba terá carácter presencial, ou telemática se as circunstancias así o requiren. 

   Para considerar superado o módulo, deberán acadar unha nota de 5 ou superior nesta proba. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Para posibilitar a consecución por parte de todos os alumnos dos mínimos reflexados na programación, propóñense as seguintes medidas: 
- Priorizar o desenvolvemento de determinadas capacidades naqueles alumnaos que así o requiran. 
- Buscarese a comprensión dos aspectos esenciais de cada tema. 
- Diseñaranse actividades de reforzo para aqueles alumnos que o precisen. 
- Diseñaranse actividades de recuperación para aqueles alumnos que non teñan superado o módulo. 
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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15026698 IES ESPIÑEIRA 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 CM Xestión administrativa 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0440 Tratamento informático da información 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Ordinario Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

CARLOS BUSTO LOBATO 

 
 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

 A  FOLLA DE CALCULO 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Procesa textos alfanuméricos nun tecla-
do estendido aplicando as técnicas mecano-
gráficas. 

Os alumnos e alumnos adquirirán a destreza 
para teclear todo tipo de textos a unha veloci-
dade mínima de 250 pulsacións por minutos. 

SI SI Proba prática: Mecanografia-
do dun  texto ó tacto coas 
mans e o corpo  na postura 
axeitada, cunha velocidade 
mínima de 250 ppm e un má-
ximo do 3% de erros.  

RA4 Elabora documentos de textos utilizando as 
opcións dun procesador de textos tipo. 

Dominarán a nivel avanzado un procesador de 
textos onde deseñaran e confeccionarán docu-
mentos complexos e patróns utilizando o for-
mato axeito empregando os estilos de caracter, 
parágrafo e páxina. Asi como a creación de do-
cumentos a través de formularios para facilitar 
e axilizar a introducción de datos. 

si si Exercicio práctico 1 onde o 
alumno ou alumna deberá 
aplicar os fundamentos bási-
cas dun tratamento de texto 
e a inserción de elementos 
(Actividades A1). 
Exercicio práctico 2 sobre os 
fundamentos avanzados do 
tratamento de textos. (Acti-
vidades A2) 

RA3 Elabora documentos e patróns manexando 
opcións da folla de cálculo tipo. 

O alumnado adquiriá un nivel avanzado no do-
minio da folla de cálculo, empregando as for-
mulas básicas e complexas da aplicacións, asi 

si si Serán dous supostos onde os 
alumnos deberán realizar 
dous supostos: 
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como as funcións avanzadas para o analise dos 
datos como son as gráficas, táboas dinámicas... 
O igual que no procesador de textos utilizare-
mos os formularios para facilitar a introducción 
de datos. 

 
Exercicio 1. Folla de cálculo 
sobre operación básicas e 
fórmulas e funcións. Activi-
dades A1 

Exercicio 2. Folla de cálculo 
sobre as operación avanza-
das. Actividades A2 
 

RA5 Realiza operacións de manipulación de da-
tos en bases de datos ofimáticas tipo.  

A manipulación de datos en base de datos a re-
alizaremos a través da folla de cálculo. Xa que 
os alumnos e alumnas xa teñen coñecementos 
de esta aplicación onde podemos realizar tabo-
as non relacionales 

non si  

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Mínimos exixibles: 
Mecanograficado de documentos a unha velocidade 250 PPP 

Dominio a nivel avanzado do tratamento de textos 

Dominio a nivel avanzado a folla de cálculo 

Entrega do 80% das  prácticas das distintas unidades (na aula virtual) 

Diario de actividades realizadas ao longo de todo o curso (tanto presencial como a distancia) 

 
Criterios de cualificación 

A nota será o resultado de aplicar as valoracións parciais de cada unidade didáctica apliando a seguinte ponderación. 
UD1 Operatoria de teclados 20% 

UD2 Sistemas operativos 10% 
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UD3 Tratamento de textos 35% 

UD4 Folla de cálculo 35% 

 
O alumno deberá acadar como mínimo unha nota dun 5 nas UD3, UD4 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

 UD  1 Operatoria de teclados 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X  RA1. Procesa textos alfanuméricos nun teclado es-
tendido aplicando as técnicas mecanográficas. 

 Os alumnos e alumnos adquirirán a destreza para 
teclear todo tipo de textos a unha velocidade míni-
ma de 250 pulsacións por minutos. 

Probas de velocidade nun programa 
informáitico de operatoria de teclados 

(Mecanet, artpist... 

 

Nº Unidade didáctica 

 UD  3  Tratamento de textos  
UD. 4 Folla   de  cálculo 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X 
 
 

X 

 RA4 Elabora documentos de textos utilizando as op-
cións dun procesador de textos tipo. 

 RA3 Elabora documentos e patróns manexando op-
cións da folla de cálculo tipo. 

 Dominarán a nivel avanzado un procesador de tex-
tos onde deseñaran e confeccionarán documentos 
complexos e patróns utilizando o formato axeito 
empregando os estilos de caracter, parágrafo e pa-
xina. Asi como a creación de documentos a través 
de formularios para facilitar e axilizar a introducción 
de datos. 

 O alumnado adquiriá un nivel avanzado no dominio 
da folla de cálculo, empregando as formulas básicas 

Traballo Final UD3 e UD4 

Este traballo consistirá en re-
alizar dous documentos de 
writer e un libro de traballo 
completo a facer con unha 
folla de cálculo. 
 
O traballo final consistirá en 
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e complexas da aplicacións, asi como as funcións 
avanzadas para o analise dos datos como son as grá-
ficas, táboas dinámicas... O igual que no procesador 
de textos utilizaremos os formularios para facilitar a 
introducción de datos. 

un libro de traballo formado 
por varias follas, onde os 
alumnos deben aplicar os co-
ñecementos adquiridos en 
estas unidades, dende as ac-
tividades básicas a ata as 
avanzadas. Asi o  traballo fi-
nal debera estar debidamen-
te formateado, tanto a nivel 
de celda como de páxina, uti-
lizar as funcións básicas (ma-
ximo, contar, promedio...) e 
avanzadas (condicionales, 
buscar v, sumar si...), asi co-
mo como formulas anidadas 
(por exemplo buscar V con 
Si), formataso condicional, 
gráficos, taboas dinámicas..... 
Tamén se valolará outras 
funcións que pudechedes uti-
lizar pola vosa conta. 

 



 

 

Páxina 7 de 10 
 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para a recuperación da UD1 operatoria de teclados,  se realizarán probas de velocidade nun programa informático de operatoria de teclados (Mecanet, 
artpist... Os alumnos entregarán semanalmente na aula virtual as probas que realizan no programa informático 

 
As actividades de recuperación sobre as UD3 e UD4, consistirá na elaboración dun proxecto final. 
 
Fases do proxecto final:  

1) Descrición da idea: Nun espacio de 3 a 4 liñas describiremos polo miudo o traballo final, que ides a realizar. O traballo non poderá ser un 
exercicio de facturación xa que foi realizado xa paso a paso nas clases presenciales.  Esta descrición será realizada no foro que se habilitará para o 
proxecto final. Onde cada alumno describirá o seu proxecto 

2)En un documento de texto (writer)  debidamente formateado, con estilos, índice, encabezados, táboas... onde os alumnos describirán o pro-
xecto final ( a modo de exemplo: unha paxina inicial cos vosos datos e o titulo do proxecto, unha segunda páxina co índice. o proxecto deberá con-
ter estos puntos: 

a) Denominación do proxecto. 

b) Obxectivo do proxecto: Será o do apartado 1 

c)Contido do proxecto: Se indicara as follas polas que esta composto, para que sirve cada folla, que formulas ou funcións ides a utilizar para que 
o proxecto funcione correctamente. 

d) Funcións adicionais: Gráficos ou táboas dinámicas, xustificación de ditos elementos. 
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e) Mecanismos de axuda (protección de fórmulas, formularios, listas de ordenación, comentarios..... 

f) Conclusión final ou xustificación do proxecto. Os alumnos e alumnas deberán xustificar a utilidade da folla que están creando. 

Nota: Este arquivo non será un documento técnico, simplemente  se mencionarán as formulas e funcións que se van a utilizar, así na memoria 
final do proxecto que é o ultimo documento e onde xa describiredes en profundidade as funcións e formulas que utilizachedes. 

3. Realización do proxecto: Unha vez remitido en formato odt o proxecto e aprobado por parte do profesor, se realizara o libro de traballo. 

4. Memoria final. Ao igual que o proxecto será un documento de writer onde describiredes o proceso de realización así como as modificacións 
realizadas. O ultimo apartado será a conclusión final do proxecto 

 
 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Consistirá na realización dos seguintes exercicios 
1. Proba de velocidade de operatoria de teclados nun programa informático: Duración 7 minutos 

2. Proba tipo test sobre as UD3 e UD4 Cuestionario de 20 preguntas sobre as unidades didácticas 2 e 3 a realizar por un tempo de 15 min. 
3. Proba práctica da UD3,  sobre o tratamento de texto. Duración 40 min. 
4. Proba práctica da UD4 a folla de cálculo.  Duración 40 min. 

 
Plataforma: Estas probas realizaranse na aula virtual moodle, onde os alumnos se deberán identificar ca súa conta.  
En caso de realizar a proba a distancia para verificar a súa identidade pedirase o alumno ou alumna que participen nun foro no momento en que esten 
realizando a proba 

 
Criterios de  cualificación: 
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Proba velocidade operatoria de teclados: 10% 

Proba tipo test das UD3 e UD4 20%  
Proba práctica UD3: 35% 

Proba práctica UD4: 35% 

E necesario alcanzar un 5 nos exercicios 2,3 e 4 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 
 
 

 


