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

Avaliáronse as formas xurídicas das empresas. 
Establece a forma xurídica da empresa axustándose á normativa e ao seu 
contexto.

Determináronse os trámites xurídicos e administrativos que 
cumpra realizar para a constitución da empresa, a partir da 
información obtida nas administracións e nos organismos 
competentes 

Organiza os trámites para a obtención dos recursos necesarios para o 
financiamento dos investimentos e as subministracións, con avaliación das 
alternativas financeiras posibles.

Identificáronse as obrigas laborais e fiscais derivadas do 
exercicio da actividade económica da empresa. 

Elabora documentos laborais e fiscais necesarios para desenvolver a 
actividade empresarial

Interpretáronse as normas mercantís e fiscais, e os usos do 
comercio que regulan a facturación de produtos e/ou servizos, 
incluíndo a facturación electrónica. 

Elabora facturas, recibos e documentos de cobramento e pagamento dos 
produtos e dos servizos prestados, aplicando as normas mercantís e fiscais de 
facturación.

Interpretáronse os aspectos do imposto sobre o valor engadido 
(IVE) e as obrigas establecidas para a facturación de produtos e/
ou servizos nacionais e internacionais

Tramita e cumprimenta toda a documentación relativa a liquidación do 
Imposto sobre o Valor Engadido relativa as operacións  nacionais e 
internacionais da empresa

Realizouse a facturación da venda de produtos e/ou a prestación 
de servizos, utilizando as aplicacións informáticas adecuadas. 

Cumprimenta os documentos  comerciais e mercantíles relacionados coas 
operacións de facturacións de produtos ou prestación de servizos.

Analizáronse as características, os custos de xestión de 
cobramento e negociación, e os riscos de cada medio de 
pagamento ou cobramento. . 

Xestiona e rexistra as operacións  relativas o financiamento bancario que 
nacen nas operacións  comerciais  e de inversión.

Diferenciáronse as partidas do balance, analizando a súa relación
funcional: activo (fixo e circulante), pasivo (fixo e circulante) e 
patrimonio neto. 

Aprende a metodoloxía contable de rexistro de operacións e calculo de 
resultado.

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

Xestiona o proceso contable e fiscal da empresa, aplicando a normativa 
mercantil e fiscal, e os principios e as normas do Plan Xeral Contable (PXC).

Determinouse a amortización dos elementos do  inmobilizado, de 
acordo coa normativa fiscal e o PXC. 

Determina as amortizacións dos activos fixos ou inmobilizado propios das 
actividades empresariais.

Obtívose información sobre os instrumentos financeiros e de 
crédito máis habituais para o financiamento dos investimentos e 

Determina as formalidades para a compravenda e/ou o alugamento dos 
activos da empresa (vehículos e outros elementos), para o que analiza as 
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demais operacións da empresa necesidades de investimentos e subministracións, e os recursos financeiros 
necesarios.

Identificáronse os impostos sobre determinados elementos da 
empresa, así como as taxas, os canons e os dereitos de uso que 
cumpra pagar pola utilización de determinadas infraestruturas. 

Xestiona e tramita a documentación necesaria relativa a impostos, taxas  a 
pagar nas diferentes administracións como consecuencia da operativa de 
compra venda.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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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 
en tempo polo alumnado (exercicios, e problemas formulados, etc.)  

Instrumentos:
Os instrumentos que se empregarán para levar a cabo a avaliación de
diagnose  e  formativa  do  alumnado,  basearanse  nas  tarefas  feitas  a
través da das sesións  por  correo electrónico,por vídeo conferencia a
través da plataforma Webex e Skype, vídeos explicativos a través de
weTransfer.  Foron  estes  instrumentos  os  que  me  permitiron  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

       .Resolución de dúbidas xurdidas nas cuestións  e problemas 
plantexadas a nivel individual e colectivo.

Procedemento
para a

recuperación de
partes non
superadas

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Tal como está recollido na programación  existen unidades formativas
de  carácter  autónomo que  non forman parte  do  proceso  avaliador
continuo  e  progresivo.  Estas  uds  serán  obxecto  de  recuperación
independente do resto das uds  formativas. De tal xeito que unha vez
evaluadas  as  partes  pendentes  se  elaborará   a  media  coas  restantes
partes superadas co fin de obter a nota final do modulo a cal se pode
incrementar  nun  punto  en  función  das  actividades  entregadas  e
desenvolvidas correctamente durante a etapa non presencial.

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

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

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:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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