
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 Resultados  de aprendizaxe 
CA1.1 Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do de compras. RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. 

CA1.2 Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos. RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da 

empresa. 

CA1.3 Describíronse os circuítos dos documentos de compravenda.  
CA1.4 Identificáronse os conceptos de prezo de compra do produto, gastos, prezo de venda, desconto, xuro comercial, 

recarga e marxe comercial.  

CA1.5 Distinguíronse os conceptos de comisión e corretaxe.  
CA1.7 Clasificáronse os tipos de desconto máis habituais.  
CA1.8 Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda.  
CA1.9 Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios.  
CA1.10 Valorouse a necesidade de actualizar as referencias, as características técnicas, as tarifas e outras 

especificacións dos produtos e dos servizos prestados.  

CA2.10 Valorouse a importancia da continua actualización de canles de compravenda, provedores e clientes.  
CA2.11 Valorouse a necesidade da calidade no servizo posvenda.  
CA1.1 Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do de compras. RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. 

CA1.2 Recoñecéronse os tipos de mercados, de clientes e de produtos ou servizos. RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da 

empresa. 

CA1.6 Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar nas operacións de 

compravenda.  

CA1.8 Recoñecéronse e cuantificáronse os gastos de compra ou de venda.  
CA1.9 Identificáronse os métodos para calcular o prezo final de venda e os prezos unitarios.  
CA2.1 Identificáronse os documentos básicos das operacións de compravenda e precisáronse os requisitos formais que 

deban cumprir.  

CA2.2 Recoñeceuse o contrato mercantil de compravenda.  
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Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA2.3 Describíronse os fluxos de documentación administrativa habituais da empresa relacionados coa compra e a 

venda. 
 

CA2.5 Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa.  

CA2.9 Identificáronse os parámetros e a información que cumpra rexistrar nas operacións de compravenda.  

CA2.11 Valorouse a necesidade da calidade no servizo posvenda.  

CA2.12 Valorouse a necesidade de aplicar os sistemas de protección e salvagarda da información, así como os criterios 

de calidade no proceso administrativo. 
 

CA1.1 Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do de compras. RA1 - Calcula descontos e prezos de venda e compra, aplicando as normas e os usos mercantís e a lexislación fiscal. 

CA1.6 Recoñecéronse as porcentaxes do imposto sobre o valor engadido (IVE) para aplicar nas operacións de 

compravenda. 
RA2 - Confecciona documentos administrativos das operacións de compravenda en relación coas transaccións comerciais da 

empresa. 

CA2.4 Identificouse o proceso de recepción de pedidos e a súa posterior xestión.  
CA2.5 Formalizáronse os documentos relativos á compra e á venda na empresa.  
CA2.6 Comprobouse a coherencia interna dos documentos, para o que se trasladaron as copias aos departamentos 

correspondentes.  

CA2.7 Recoñecéronse os procesos de expedición e entrega de mercadorías.  
CA2.8 Verificouse que a documentación comercial recibida e emitida cumpra a lexislación e os procedementos internos 

da empresa.  

CA3.1 Identificáronse as características básicas das normas mercantís e fiscais aplicables ás operacións de 

compravenda.  

CA3.2 Identificáronse as obrigas de rexistro en relación co IVE.  
CA1.1 Recoñecéronse as funcións do departamento de vendas, ou comercial, e as do de compras.  
CA3.7 Recoñeceuse a normativa sobre a conservación de documentos e información. 
  

CA4.1 Clasificáronse os tipos de existencias habituais en empresas de produción, comerciais e de servizos. RA4 - Controla existencias aplicando sistemas de xestión de almacén. 
 

CA4.2 Diferenciáronse os tipos de embalaxes e envases que se utilizan.  
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Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 
CA4.3 Describíronse os procedementos administrativos de recepción, almacenamento, distribución interna e expedición 

de existencias.  

CA4.4 Calculáronse os prezos unitarios de custo das existencias, tendo en conta os gastos correspondentes.  
CA4.5 Identificáronse os métodos de control de existencias.  
CA4.6 Recoñecéronse os conceptos de existencias mínimas e existencias óptimas.  
CA4.7 Identificáronse os procedementos internos para o lanzamento de pedidos aos provedores.  

  

  

  

  
 



 
 

   

 

 
2.- Avaliación e cualificación 

TIPO DE AVALIACIÓN: A avaliación será continua e integradora en canto que estará 

inmersa no proceso de ensinanza e aprendizaxe do alumnado. A aplicación do proceso de 

avaliación continua os alumnos require a asistencia regular ás clases(neste momento de 

maneira telemática) e actividades programadas(neste momento a través da plataforma 

edmodo, videoconferencias, correo electrónico e teléfono) para o módulo profesional. 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  E CRITERIOS  CALIFICACIÓN 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 telematicamente, 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 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.  

NATUREZA DO INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN: 

Para levar a cabo a avaliación da maneira máis completa posible, utilizaranse os seguintes 

instrumentos de avaliación: 

- Observación das actitudes. 

- Presentación dos traballos polo alumno. 

- Actividades realizadas polo alumno. 

- 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. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

Son implícitos ao instrumento de avaliación. Salvo nas probas escritas, onde necesariamente 

se detallarán os criterios de corrección, intentarase dar a coñecer a priori o criterio de 

corrección establecido para cada instrumento de avaliación antes de poñelo na práctica. 
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2. 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 

obxetivos fundamentais e as competencias profesionais do módulo e 

do ciclo que están a cursar. 

Tamén realizaranse actividades de cooperación e interdisciplinares, 

como son as levadas a cabo para celebrar o día do libro e o día das 

letras galegas. 

Participar  activamente nas actividades propostas polo profesor 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O profesor realizará as  explicacións que sexan necesarias  mediante os 

medios que lle permitan contactar co alumno, xa sexa por teléfono, 

videoconferencia ou por calqueira plataforma educativa que puxemos 

en marcha. 

O 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 
Libro de texto, libreta, bolígrafo e calculadora. 

Ordenador ou tablet ou móbil. 

Videoconferencias por móbil, correo electrónico, whatsApp, teléfono. 
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3. 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 . 

Publicidade  
Publicaremos  a adaptación da programación didáctica do curso 2019-

2020 na páxina web do centro. 


