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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos 
que cumpran para desenvolver a actividade empresarial.

Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e 
o proceso para a súa constitución e a súa posta en marcha

Analizáronse as formas xurídicas da empresa, con determinación das 
vantaxes e das desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de 
negocio.

Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha 
pequena ou unha mediana empresa, identifica as principais obrigas contables 
e fiscais, e formaliza a documentación.

Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da
informática.
Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias
da empresa en función da forma xurídica elixida.
Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica 
de empresa.
Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución 
dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.
Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa 
externas á hora de pór en marcha unha pequena ou unha mediana 
empresa.
Analizáronse as axudas e as subvencións para a creación e a posta en 
marcha de empresas de informática, tendo en conta a súa localización.
Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma 
xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.
Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as 
técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, 
patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.
Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, 
en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á 
solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa. 
Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE,  liquidacións 
trimestrais, resumos anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana 
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empresa relacionada coa informática, con diferenciación dos tipos de 
impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais). 
Formalizouse con corrección a documentación básica de carácter 
comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, 
cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha 
pequena ou unha mediana empresa de informática.
Elaborouse o plan financeiro, e analizouse a viabilidade económica e 
financeira do proxecto empresarial.

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

Avaliación

Procedementos:  
Realización de actividades en base ás explicacións e documentos guía de cada unidade 

Instrumentos:
Lista de cotexo e/ou escala de valoración

Cualificación final
A cualificación final será o resultado da media aritmética entre a cualificación da primeira avaliación (50%) e 
segunda avaliación (50%), máis a ponderación entre 0 e 2 puntos do aproveitamento da terceira avaliación.

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 Desenvolvense actividades de reforzo, repaso e recuperación, pero tamén de ampliación para acadar as 
competencias mínimas correspondentes ás principais unidades entre as programadas para o terceiro trimestre

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Combinanse o uso da videoconferencia co do correo electrónico para o seguimento e monitorización de todo o 
alumnado nas actividades. 

Materiais e recursos - Equipo informático co software necesario para este módulo e conexión a internet
- Videoconferencia e correo electrónico. 
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias Comunicarase ó alumnado nunha sesión de videoconferencia e/ou por e-mail. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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