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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)
1.1 Identificación da unidade didáctica
Nº
8

Unidade didáctica
MATEMÁTICA FINANCIEIRA (1)
Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

▪ RA1. Organiza os trámites para a obtención dos recursos necesarios para o
financiamento dos investimentos e as subministracións, con avaliación das
alternativas financeiras posibles

▪ CA1.1. Identificáronse os organismos que informan sobre a obtención de
axudas e subvencións públicas para a adquisición e a renovación de activos.

SI

SI

Táboa de observación

▪

▪ CA1.2. Obtívose información sobre os instrumentos financeiros e de crédito
máis habituais para o financiamento dos investimentos e demais operacións
da empresa

SI

SI

Táboa de observación

▪

▪ CA1.3. Analizouse información sobre o procedemento, os requisitos, as
garantías e a documentación que se exixen para obter un crédito ou un
préstamo nunha entidade financeira

SI

SI

Táboa de observación

▪

▪ CA1.4. Calculáronse os custos e analizáronse os requisitos e as garantías
exixidas nas operacións de “leasing” e “renting”, para a compra de
elementos do inmobilizado, como vehículos e similares

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.5. Diferenciáronse os conceptos de xuro nominal, xuro efectivo e taxa
anual equivalente (TAE), tanto en investimentos como en instrumentos
financeiros (préstamos e créditos)

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.6. Calculáronse os custos e as cotas de amortización dun préstamo
mediante os sistemas de amortización máis utilizados

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.7. Seleccionouse a alternativa financeira máis vantaxosa para a
adquisición de diversos activos, como vehículos e maquinaria, en función de
custos, riscos e garantías

NON

NON

Lista de cotexo
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Imprescindible Desenvolveras
e neste curso
(si, non)
(si, non)

Instrumento de avaliación

▪

▪ CA1.8. Analizouse o procedemento e as condicións para solicitar os avais,
as fianzas e as garantías bancarias que se requiren para realizar
determinadas operacións de transporte especial

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.9. Utilizáronse follas de cálculo para analizar, mediante as funcións
oportunas, as operacións financeiras

SI

SI

Lista de cotexo

Nº
9

Unidade didáctica
MATEMÁTICA FINANCIEIRA (2)
Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

Imprescindible Desenvolveras
e neste curso
(si, non)
(si, non)

Instrumento de avaliación

▪ RA2. Determina as formalidades para a compravenda e/ou o alugamento
dos activos da empresa (vehículos e outros elementos), para o que analiza
as necesidades de investimentos e subministracións, e os recursos
financeiros necesarios.

▪ CA2.1. Determináronse as necesidades de activos da empresa (vehículos,
instalacións, maquinaria, etc.) e as subministracións necesarias, en función
dos custos e os riscos existentes, e as garantías ofrecidas.

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA2.2. Analizáronse as diferenzas fundamentais entre a compravenda ou o
alugamento dos elementos de inmobilizado necesarios para o exercicio da
actividade (vehículos, maquinaria, etc.).

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA2.3. Identificáronse as variables dun plan de investimento, diferenciando
o financiamento propio e o alleo, e a recuperación dos investimentos a curto
e a longo prazo

SI

SI

Lista de cotexo
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Nº
10

Unidade didáctica
ANÁLISE DA VIABILIDADE DUN PROXECTO
Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

▪ CA2.5. Avaliáronse plans de investimento a partir dos custos e a previsión
RA2. Determina as formalidades para a compravenda e/ou o alugamento
de ingresos
dos activos da empresa (vehículos e outros elementos), para o que analiza
as necesidades de investimentos e subministracións, e os recursos
financeiros necesarios

Imprescindible Desenvolveras
e neste curso
(si, non)
(si, non)

Instrumento de avaliación

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA2.6. Analizáronse as vantaxes e os inconvenientes dos tipos de
mercados de activos, así como os de primeira e segunda man, e de
alugamento de vehículos

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA2.7. Contactouse en liña e fóra de liña con provedores/as e
subministradores/as potenciais, e solicitóuselles a presentación de ofertas e
orzamentos de acordo coas especificacións recibidas.

SI

SI

Lista de cotexo

▪

▪ CA2.8. Avaliáronse as alternativas para a adquisición e a renovación de
elementos de inmobilizado como vehículos, maquinaria e instalacións, a
partir da análise comparativa dos orzamentos de compra e as condicións de
pagamento.

SI

SI

Lista de cotexo
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Establécense como mínimos esixibles os seguintes para a 1ª e a 2ª avaliación:
Cultura emprendedora no ámbito da empresa: UE, España e Galicia.
Plan de empresa: idea de negocio.
Factores claves das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade e formación.
Funcións básicas da empresa e a súa responsabilidade social.
A empresa como sistema e as súas relacións coa sociedade.
Análise do contexto xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa.
Relacións da pequena ou mediana empresa co seu contexto e co conxunto da sociedade.
Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF).
Imposto de sociedades.
Imposto sobre o valor engadido.
Imposto de circulación de vehículos.
Impostos sobre determinados vehículos, peaxes, taxas e canons pola utilización de determinadas infraestruturas.
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Obrigas contables da empresa: normativa mercantil e fiscal.
Patrimonio da empresa: activo, pasivo e patrimonio neto.
Contas: terminoloxía, estrutura e tipos
Libros contables e de rexistro.
Plan Xeral Contable para as pequenas e medianas empresas.
Ciclo contable: anotacións contables, amortizacións e axustes, cálculo do resultado e pechamento do exercicio.
Contas anuais. Resultado do exercicio
Establécense como contidos mínimos da 3ª avaliación vía telemática os seguintes: ( non serán determinantes para a avaliación positiva, só para incrementar
a nota do alumnado).
Investimento e financiamento: estrutura económica e financeira da empresa.
Necesidades de investimento na empresa.
Fontes de financiamento propio e alleo. Financiamento interno e externo.
Subvencións oficiais e axudas financeiras á actividade da empresa.
Financiamento a longo prazo. Produtos financeiros: préstamos e empréstitos, leasing e renting.
Outras formas de financiamento.
Financiamento a curto prazo: créditos comerciais e aprazamentos de pagamento, créditos bancarios, negociación de efectos comerciais e factoring
Interpretación e análise da información contable e económico-financeira da empresa aplicable á xestión empresarial.
Punto morto ou limiar de rendibilidade.
Avaliación de investimentos e cálculo da rendibilidade.
Período medio de maduración.
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Análise e interpretación dos resultados a curto e a longo prazo.
Análise de estados financeiros da empresa a curto e a longo prazo.
Principais razóns financeiras.
Análise económica: razóns de rendibilidade e eficiencia.
Período medio de maduración.
Fluxos de tesouraría ("cash-flow").
Valor actual neto dun investimento (VAN).
Método da taxa interna de rendibilidade (TIR).
Métodos de amortización.
Na 1ª avaliación a nota final consistiu nun 100% na nota do exame, na 2ª avaliación tívose e conta nun 30% o traballo de creación dunha empresa e un 70%
o exame e para a 3ª avaliación, terase en conta a calificación correspondente a 3 boletíns de exercicios e 1 traballo individual. ( cada un deles cunha
puntuación de 2 puntos) e a participación telemática na aula virtual un máximo de 2 puntos.
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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

EMPRENDEMENTO E INICIATIVA EMPRENDEDORA

1ª
aval
X

Nº

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

▪ RA1. Compila información sobre iniciativas emprendedoras e oportunidades de creación ▪ CA1.1. Avaliáronse os conceptos de cultura emprendedora e de innovación, e a súa
de empresas, para o que valora o impacto sobre o ámbito de actuación, incorporando
importancia como fonte de creación de emprego e benestar social.
valores éticos

Instrumento de avaliación

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.2. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a
responsabilidade e a colaboración para ter éxito na actividade emprendedora

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.3. Describíronse individualmente as funcións básicas da empresa e analizáronse
todas en conxunto como un sistema integral.

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.4. Identificáronse os principais compoñentes do contexto xeral (económico, social,
demográfico e cultural) que rodea a empresa.

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.6. Recoñeceuse o fenómeno da responsabilidade social da empresa e a súa
importancia como elemento de estratexia empresarial

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.7. Identificáronse prácticas que incorporan valores éticos sociais, e de economía
sustentable.

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.8. Levouse a cabo un estudo de viabilidade económica e financeira dunha
pequena ou mediana empresa

Lista de cotexo

Unidade didáctica
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TRIBUTACIÓN
8
1ª
2ª
aval. aval.
X

Resultado de aprendizaxe

Criterio de avaliación

Instrumento de avaliación

▪ RA1. 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).

▪ CA1.7. Identificáronse as obrigas fiscais derivadas da aplicación e a xestión do IVE.

▪

▪

▪

▪ CA1.9. 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.

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.10. Determináronse as obrigas fiscais relativas aos impostos que gravan os
beneficios, en función da forma xurídica da empresa: IRPF e imposto de sociedades

Lista de cotexo

CA1.8. Establecéronse as xestións que cumpra realizar para a liquidación dos impostos
que afectan a xestión da empresa.

Lista de cotexo

Lista de cotexo

CONTABILIDADE
13
1ª
2ª
aval. aval.
X

Resultado de aprendizaxe
▪ RA1. 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).

Criterio de avaliación

Instrumento de avaliación

▪ CA1.1. Identificáronse os conceptos básicos do PXC: elementos patrimoniais, masas
patrimoniais e equilibrio patrimonial.

Lista de cotexo

▪ CA1.2. Diferenciáronse as partidas do balance, analizando a súa relación funcional:
activo (fixo e circulante), pasivo (fixo e circulante) e patrimonio neto

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.3. Diferenciáronse os conceptos de investimento, gasto e pagamento, ingreso e
cobramento

Lista de cotexo

▪

▪ CA1.4. Rexistráronse as operacións realizadas e calculouse o resultado, de acordo cos
principios xerais e as normas de valoración do PXC

Lista de cotexo
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CA1.5. Determinouse a amortización dos elementos do inmobilizado, de acordo coa
normativa fiscal e o PXC.

▪

▪

▪

▪ CA1.6. Elaboráronse as contas anuais de acordo con do PXC para as pequenas e
medianas empresas.

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Valorarase a entrega do material de traballo proporcionado na aula virtual ( traballos ) Terase en conta o cumprimento dos obxectivos propostos, presentación correcta e o cumprimento dos prazos de entrega.

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 consistirá en exercicios de recuperación de cada unha das avaliacións, tendo o alumno como nota máxima un 5.
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Lista de cotexo

Lista de cotexo

8. Medidas de atención á diversidade
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Establécense titorías para a atención personalizada do alumnado. Non é preciso facer adaptacións significativas para a consecución dos obxectivos programados.
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