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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación  

Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 
CA5.1 - Interpretouse a normativa que regula os contratos de compravenda 

Unidade formativa 1. RA5. Formaliza o contrato de compravenda, analizando as 
cláusulas máis habituais de acordo coa normativa 

 

CA5.2 - Caracterizouse o contrato de compravenda, os elementos que 
interveñen e os dereitos e as obrigas das partes, analizando a súa estrutura e 
as cláusulas habituais que se inclúen nel 

CA5.3 - Formalizouse o contrato de compravenda no que se recollen os acordos 
entre vendedor/ora e comprador/ora, utilizando un procesador de textos 

CA1.1 - Xestionouse a documentación comercial de operacións de venda, 
desde a recepción do pedido ata o envío e a recepción por parte do/a cliente/a 

Unidade formativa 2. RA1. Xestiona a documentación comercial e de pagamento e 
cobramento das operacións de compravenda, formalizando os documentos 
necesarios 

 

CA1.3 - Identificáronse as formas de pagamento, analizando o procedemento e 
a documentación necesaria en cada caso 

CA1.4 - Diferenciáronse os medios de pagamento ao contado dos aprazados 

CA1.6 - Formalizouse a documentación correspondente aos medios de 
pagamento 

CA1.7 - Formalizáronse cheques, letras de cambio, obrigas de pagamento e 
demais documentación correspondente aos medios de pagamento 

CA2.1 - Calculouse o prezo de venda do produto, aplicando unha certa marxe 
comercial expresada en forma de porcentaxe do prezo de custo 

Unidade formativa 2. RA2. Determina os prezos e os importes das operacións 
aplicando o cálculo comercial nos procesos de compravenda 

 

CA2.2 - Calculouse o prezo de venda do produto, aplicando unha marxe 
comercial expresada en forma dun porcentaxe sobre o prezo de venda 

CA2.3 - Determinouse o importe total dunha operación de venda, aplicando os 
descontos e os gastos acordados, e o IVE correspondente 

CA2.4 - Calculáronse os xuros de diversas operacións, definindo as variables 
que o determinan e aplicando un determinado tipo de xuro 

CA2.5 - Calculouse o desconto de diversas operacións, aplicando un 
determinado tipo de desconto 

CA2.6 - Calculouse o desconto e o efectivo resultante dunha remesa de efectos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Análise das actividades presentadas a través do correo electrónico e da 
aplicación da videoconferencia Cisco WEBEX Meetings 

Instrumentos: 
Rexistro de observación cos items: Moi axeitado, Axeitado e Pouco Axeitado 
Valores: MA = 1; A = 0,5; PA = 0 
 

Cualificación 
final 

Nestes intres (no momento desta adaptación da programación da 3ª 
avaliación) pártese do coñecemento de que todos os alumnos deste grupo 
teñen superada a primeira e a segunda avaliación. 
 
A cualificación final do módulo será a media das avaliacións 1ª e 2ª, cos 
aportes en positivo da 3ª. 
 
Exemplo: Un alumno que ten un 5 na 1ª e un 7 na 2ª (5+7=12; 12: 2=6), si na 
terceira avaliación o rexistro das observacións feitas polo profesor foron de 
Moi Axeitadas, se sumará 1 punto na cualificación final; polo tanto a 
cualificación final será dun 7 ( 6 + 1 = 7). Noutro senso, si o rexistro das 
observacións da terceira avaliación é de Pouco Axeitado (0), a cualificación 
final do módulo unha vez calculada a media das dúas avaliacións anteriores é 
de un 6 (6+0=6). 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
Considerando que esta avaliación só pode repercutir positivamente e 
atendendo a que todo o alumnado deste grupo xa ten acadados os contidos 
e os resultados de aprendizaxe da 1ª e 2ª avaliación, non hai alumnado con 
materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

Desde o 13 de marzo ata a data da sesión de 2ª avaliación (1 de abril) 
realízanse actividades de repaso sobre determinantes da rentabilidade de 
ventas e sobre as diferentes fases do proceso de ventas (do 16 de marzo ao 
31 de marzo). 
 
A partir do mes de abril, os alumnos deste grupo, por ter todos superadas 
as dúas primeiras avaliacións, no realizan actividades de reforzo ou 
recuperación. As actividades propostas na 3ª avaliación son de ampliación 
para acadar os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación que se 
consideran mínimos esixibles y que aparecen relacionados no apartado 1.  
 

 Actividade proposta sobre “elaboración dun contrato de 
compravenda” (do 14 de abril ao 19 de abril). 

 Actividades sobre documentación comercial e medios de pago: 
esquemas, cuestionarios, elaboración de documentos (do 20 de 
abril ao 4 de maio). 

 Actividades relacionadas có cálculo comercial: exercicios prácticos 
sobre cálculo do precio de venta, márxenes comerciais, beneficios, 
desconto de letras (do 6 de maio ao 2 de xuño). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Alta conectividade: Traballo a través da Aplicación Cisco WEBEX 

Meetings. 

Baixa conectividade: Combinación da Aplicación Cisco WEBEX Meetings 

con correos electrónicos e algúns outros medios como chats de whatssap. 

Sin conectividade: Aqueles alumnos que puideran ter problemas de 

conectividade, a través de comunicación telefónica. 

Materiais e recursos 

Páxina web do centro. Abalar. Fichas e  propostas de actividades elaboradas 

polo profesor. Comentario e corrección das diferentes actividades propostas 

en OneNote a través das sesións da aplicación de Cisco WEBEX Meetings. 

Publicación das solucións na propia WEBEX ou envío por correo electrónico 

ou whatssap. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Páxina web do centro,  aplicación  Cisco WEBEX Meetings, ABALAR. 
Para o alumnado con dificultades de conectividade, contacto persoal 
a través do correo electrónico.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


