
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA2.1 Clasificáronse as organizacións, as entidades e os tipos de empresas 
que operan no sistema financeiro español. 

RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. 

CA2.2 Precisáronse as institucións de crédito e as financeiras bancarias e non 
bancarias, e describíronse as súas principais características. RA2 - Realiza os trámites de contratación, renovación e cancelación correspondentes 

a instrumentos financeiros básicos de financiamento, investimento e servizos desta 
índole que se utilizan na empresa, e describiuse a finalidade de cada un. 

CA2.3 Diferenciáronse os mercados dentro do sistema financeiro español en 
relación cos produtos financeiros que se empregan habitualmente na empresa. 
CA2.4 Relacionáronse as funcións principais de cada intermediario financeiro. 

CA CA1.5 Cotexouse a información dos extractos bancarios co libro de rexistro do 
banco. RA3 - Efectúa cálculos financeiros básicos, para o que identifica e aplica as leis 

financeiras correspondentes. CA3.1 Diferenciouse entre as leis financeiras de capitalización simple e de 
actualización simple. 
CA3.3 Calculouse o desconto simple de diversos instrumentos financeiros. 

RA4 - Efectúa as operacións bancarias básicas e interpreta a documentación 
asociada. 

CA3.4 Describíronse as implicacións do tempo e do tipo de xuro neste tipo de 
operacións. 
CA3.5 Diferenciáronse os conceptos do tanto nominal e xuro efectivo ou taxa 
anual equivalente. 
CA3.7 Identificáronse os servizos básicos que ofrecen os intermediarios 
financeiros bancarios, e os documentos necesarios para a súa contratación. 
CE4.7 Se relacionaron as operacións financeiras bancarias cas de  
capitalización simple e composta, e o desconto simple. 

CE4.8. Se  compararon os produtos financeiros baixo as variables de coste e 
rentabilidade 

CE4.9. Se utilizaron ferramentas informáticas específicas do sistema operativo 
bancario  

CA1.1 Describiuse a función e os métodos do control da tesouraría na empresa. 
RA1 - Aplica métodos de control de tesouraría e describe as súas fases. 

CA1.3 Formalizáronse os libros e os rexistros de tesouraría. 
 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación aplicados son: 

•  Presentación de traballos escritos e audiovisuais. 

•  Realización de resumes e esquemas. 

• Entregas de Cuestionarios o test. 

•  Resolución de cuestiones teóricas e de casos prácticos. 

Instrumentos: 
 
Para levar un cabo este proceso de avaliación empregar os seguintes 
procedementos e instrumentos: 
 a) Observación por parte do profesor de:  
 o grao de adquisición de coñecementos e habilidades dos alumnos e o 
grao de participación, así como a evolución do proceso de aprendizaxe ao 
longo do curso. 
b)  Análise de tarefas: 
 comprobaremos o desenvolvemento e resolución de todas as actividades 
e traballos realizados polo alumnado.   
c)Probas de avaliación : Probas escritas, de dobre natureza (cuestionarios 
e exercicios) sempre que sexa posible por videoconferencia ou correo 
electrónico con tempo de inicio e remate, e de non ser posible por ningún 
dos medios anteriores,  probas orais por teléfono. E se a situación 
sanitaria o permite realización de probas escritas presenciais. 

Cualificación final 

A nota final do alumno será: 
1.- Si aprobou a segunda avaliación: a nota será a obtida na segunda 
avaliación máis un máximo de ata 2 puntos polo traballo realizado 
telemática mente, sempre e cando presentara os traballos diarios de 
forma regular durante todo o terceiro trimestre, cun máximo de faltas 
non justificadas dun 10% da carga horaria do módulo. 
2.- Si ten suspensa a primeira e/ou a segunda avaliación: terá que realizar 
a/as recuperacións de ditas avaliacións que consistirán en: 
a.- Presentacións de traballos de forma regular a través da plataforma 
edmodo, do correo electrónico ou do teléfono móbil: ata un 30% da nota. 
b.- Probas escritas, de dobre natureza (cuestionarios e exercicios) sempre 
que sexa posible por videoconferencia ou correo electrónico con tempo 
de inicio e remate, e de non ser posible por ningún dos medios anteriores,  
probas orais por teléfono, e se a situación sanitaria o permite realización 
de probas escritas presenciais: ata un 50% da nota. 
c.- Valoración das actividades entregadas polos alumnos con 
regularidade: participación, traballo diario, interese 
e realización de exercicios durante todo o terceiro trimestre: ata un 20% 
da nota. 
 
 
3.- Se a situación sanitaria o permite, realización de probas 
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extraordinarias escritas presenciais no Centro educativo para aqueles 
alumnos que non conseguiron recuperar a primeira e/ou segunda 
avaliación por medios online. A nota final sería un máximo de 5 puntos 
coa posibilidade de sumarlle 2 puntos polos traballos do apartado 2.c e 
non se terían en conta as notas suspensas anteriores.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos dos CFGM non teñen proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Realizaranse actividades individuais de recuperación, repaso, 
reforzo e ampliación adaptadas as necesidades individuais de 
cada alumno atendendo as necesidades individuais de alcanzar 
os obxectivos fundamentais e as competencias profesionais do 
módulo e do ciclo que están a cursar.  

• Estas actividades de  recuperación, repaso e reforzo consistirán 
en realización de resumes, exercicios e traballos que deben 
presentar regularmente, no prazo estipulado polo profesor. 
Estas actividades estarán adaptadas ao alumno así como as 
súas condicións de conectividade. 
As actividades de ampliación serán explicacións en textos ou 
vídeos que amplían contidos que serán revisados polos 
alumnos. O profesor solventará as dudas precisas e se 
traballará posteriormente sobre exercicios propostos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• A metodoloxía consistirá en que o profesor realizará as 
explicacións que sexan necesarias  mediante os medios que lle 
permitan contactar co alumno, xa sexa por teléfono, correo 
electrónico, videoconferencia ou por calquera plataforma 
educativa como edmodo. 
profesor correxirá os exercicios e traballos que o alumnos 
deberá realizar, xa sexa de forma individual ou por grupos 
pequenos, e que serán necesarios para que o alumno poida 
alcanzar os obxetivos fundamentais e as competencias 
profesionais do módulo e do ciclo formativo. 

• Tamén intentaremos en todo momento animar e fomentar o 
traballo tanto individual como grupal, con mensaxes de ánimo 
e con actividades cooperativas. 

 

Materiais e recursos 

 

• Os materiais  utilizados nas actividades do 3º trimestre son, 
ademais dos libros de texto,  libro de texto dixital, documentos 
textuais, gráficos e audiovisuais proporcionados polo 
profesorado, atendendo aos distintos niveis e ritmos de 
aprendizaxe do alumnado. Tales materiais inciden na 
adquisición das competencias básicas. 

• Usamos como recursos ordenadores, tablet, móbil, aplicacións 
informáticas como (videoconferencias, correo electrónico, 
presentacións, procesador de textos, etc) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informaremos o alumno e as familias que a  programación didáctica do 
curso 2019-2020 está publicada na páxina web do centro. O contacto 
co alumnado e familias será  a través do Correo electrónico ou 
teléfono.  
 

Publicidade  Na páxina web do centro: https://www.gecastrosanmiguel.com 


