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

Identificáronse as fases do ciclo económico da actividade 
empresarial 

Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización 
económica, e clasifícando en masas patrimoniais  distinguindo aqueles que 
son activo, pasivo e neto

Diferenciáronse os conceptos de investimento e financiamento,  
gasto e pagamento, e ingreso e cobramento. 

Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os 
instrumentos contables utilizados na empresa. Distinguindo os concepto de 
cargo e abono segundo a tipoloxía de conta empregada así como a 
contabilización nos distintos libros contables:libro Diario e maiores

Describiuse o concepto de conta como instrumento para 
representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da 
empresa, e identificouse a súa estrutura. 

Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización 
económica  en función do documento contable empregado sexa este factura 
ou letras de cambio .

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

Recoñece a metodoloxía contable atendendo a natureza de cada conta. 
Diferenciando contas de activo, pasivo, neto, contas de gastos e ingresos

Describíronse as funcións dos asentamentos de pechamento e 
apertura. 

Clasifica os feitos económicos básicos, aplicando a metodoloxía contable e os 
criterios do PXC-PEME. Recoñecendo que elementos patrimoniais son propios
do asento de apertura  e peche e cales non o son (contas de gastos e 
ingresos.)

Definiuse o concepto de resultado contable. 
Clasifica contablemente feitos económicos  que son gastos ou ingresos para a 
determinación do resultado contable. Comenzando polo asiento de apertura, 
regularización e peche do exercizo contable.

Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. 

Clasifica os feitos económicos básicos, empregado por PXC_PEME para 
determinación do resultado contable asi como a incidencia dos descontos 
comerciais, volume e pronto pago sexan en factura ou factura rectificativa e 
relativos as operacións comerciais dunha empresa.

Identificáronse as contas que corresponden aos elementos 
patrimoniais 

Recoñecer  os elementos patrimoniais que corresponden as  contas activas 
das que son pasivas.

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

Recoñecer as contas activas e pasivas das contas que serven para  determinar
o resultado contable (conta de perdas e ganancias) asi como as contas activas



e pasivas que serven para elaborar o balance a xestión de desconto de 
efectos cambiarios nas operacións de compra-venda.

Realizáronse as operacións contables correspondentes a un 
exercicio económico básico. 

Clasifica e recoñece as contas de compras e gastos e ventas e ingresos ae a 
sua incidencia na fiscalidade das operacións ( ive soportado deducible e non 
deducible asi como o ive devengado nas distintas operacións comerciais)

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Na terceira avaliación levarase a cabo unha avaliación de diagnóse  ao
tempo que formativa do alumnado a partir da valoración das tarefas e
traballos  realizados  dende a  suspensión da  actividade lectiva  (  casos
prácticos, e exercizos).  
A nota da terceira avaliación será a media das notas da primeira e 
segunda; a esa media poderáselle sumar ata un máximo de un punto 
polas tarefas e actividades correctamente desenvolvidas e entregadas 
polo alumnado (exercicios, e problemas formulados, etc.)  

Instrumentos:
Os instrumentos que se empregarán para levar a cabo a avaliación de de
diagnose  e  formativa  do  alumnado,  basearanse  nas  tarefas  feitas  a
través da das sesións  por correo electrónico,por video conferencia a
traves  da plataforma Webex e Skype,  vídeos explicativos a través de
weTransfer.  Foi  a  través  deste  mecanismos  que  me  permiteu  o
seguimento  e  o  desenvolvemento  do  proceso de  ensino-aprendizaxe
dende a suspensión da actividade lectiva, mediante os cales se realizan:

 Exercicios e casos prácticos 

      . Resolución de exercicios nas sesións de tele formación e vídeos.

Procedemento
para a

recuperación de
partes non
superadas

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Tal como está recollido na programación aqueles alumnos que superen
a segunda avaliación teñen superada a primeira pois o proceso avaliador
e  continuo  e  progresiva.  Suponse  que  os  conceptos  impartidos  na
primeira avaliación aplícanse na segunda e sucesivas.
Na   terceira  avaliación,  fixéronse  actividades  de reforzo,  repaso  e
ampliación previas á realización dunha proba escrita de recuperación.
Esta proba escrita farase mediante tele formación ( skype ou Webex )
antes da avaliación final e na que   non se terá en conta   as materias de
ampliación.

Cualificación
final

Para  os/as  alumnos/as  aprobados: A  cualificación  final do  módulo
coincidirá  coa  nota  da  terceira  avaliación, é  dicir,  será  a  media  das
notas  da primeira e segunda;  a  esa media poderáselle  sumar  ata un
máximo  dun  punto polas  tarefas  e  actividades  correctamente
desenvolvidas  e  entregadas (exercicios,  traballos,  etc.)  durante  o
período de tele formación.
Para  as/os  alumnas/os  pendentes  de  recuperar  algunha  UD  da
primeira e/ou segunda avaliación: O resultado (de 0 a 10) acadado na
proba de recuperación realizada antes da avaliación final axustaranse á
mesma escala que a indicada na programación ordinaria para as probas
de  recuperación  e  fará  media  coa  nota  obtida  nas  probas  que  tiña



superadas na primeira e segunda avaliación.
Se o/a alumno/a tivera correctamente desenvolvidas e entregadas as 
tarefas da terceira avaliación, podería incrementar  a súa cualificación 
final ata un punto, que se engadiría ao resultado acadado na proba de 
recuperación.

Proba
extraordinaria
de setembro

Nos ciclos formativos de grao medio  non hai proba extraordinaria de 
setembro.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non hai alumnos con módulo pendente de cursos anteriores

Criterios de cualificación:

Non hai alumnos con módulo pendente de cursos anteriores

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnos con módulo pendente de cursos anteriores
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Tarefas  de  repaso  e  reforzo  dos  contidos  da  primeira  e
segunda avaliación destinadas unicamente ao alumnado que
ten que recuperar unidades didácticas non superadas.

 Tarefas de reforzo  dos contidos abordados na UD 1 a 5
 Explicación e tarefas relativas aos contidos mínimos das UD 6 
e 8(correspondentes á terceira avaliación) e a non explicación da
unidade 7 por falta de tempo.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado do grupo ten conectividade (equipamento 
informático e conexión a internet), segundo indicou na enquisa que 
se cursou dende o centro para coñecer os medios tecnolóxicos dos 
que dispoñían dende a suspensión da actividade lectiva a pesares de 
que algun alumno non participou de ditas actividades a pesares de 
reclamarllo.

 Potenciación  da  autonomía  no  traballo  dos/as  alumnos/as,
buscando información e construíndo a aprendizaxe a partir da
resolución das tarefas formuladas.

     .   Seguimento semanal  e individualizado da evolución das/os    
estudantes, aportando solucións personalizado  segundo  a súa 
evolución.En concreto dous alumnos tiveron videoconferencia 
individualizada  e a demanda con exercizos distintos a maioria do 
grupo.

Materiais e recursos

 Na terceira avaliación empréganse fundamentalmente as seguintes 
ferramentas:

• Videoconferencias
• Videos gravados polo profesor e remitidos  por WeTransfer
• Temas elaborados polo profesor e remitidos por correo 

electrónico

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 
O profesor dará a coñecer esta adaptación da programación ao 
alumnado coa súa lectura nunha das sesións de teleformación e 
enviarase por correo o alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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