
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR SAN MIGUEL 

CURSO: CFGM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MÓDULO: TÉCNICA CONTABLE 
DATA: 12/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: CPR SAN MIGUEL 
CURSO: CFGM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO: TÉCNICA CONTABLE 
 

  

 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: CPR SAN MIGUEL 
CURSO: CFGM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO: TÉCNICA CONTABLE 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.4 Definíronse os conceptos de patrimonio, elemento patrimonial e 
masa patrimonial. 

RA1 - Recoñece os elementos que integran o patrimonio dunha organización 
económica, e clasifícaos en masas patrimoniais. 

CA1.5 Identificáronse as masas patrimoniais que integran o activo, o 
pasivo exixible e o patrimonio neto. 

 

CA1.7 Ordenouse en masas patrimoniais un conxunto de elementos 
patrimoniais. 

 

CA2.2 Describiuse o concepto de conta como instrumento para 
representar os elementos patrimoniais e os feitos económicos da 
empresa, e identificouse a súa estrutura. 

RA2 - Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os 
instrumentos contables utilizados na empresa. 

CA2.3 Describíronse as características máis importantes do método de 
contabilización por partida dobre. 

 

CA2.4 Recoñecéronse os criterios de cargo e aboamento como método 
de rexistro das modificacións do valor dos elementos patrimoniais. 

 

CA2.6 Diferenciáronse as contas de ingresos e de gastos. 
RA2 - Recoñece a metodoloxía contable tendo en conta a terminoloxía e os 
instrumentos contables utilizados na empresa. 

CA2.9 Estableceuse a función do balance de situación.  

CA3.6 Describiuse o sistema de codificación establecido no PXC-PEME e 
a súa función na asociación e na desagregación da información 
contable. 

RA3 - Identifica o contido básico do plan xeral de contabilidade de pequenas e 
medianas empresas (PXC-PEME) e interpreta a súa estrutura. 

CA3.7 Codificouse un conxunto de elementos patrimoniais de acordo 
cos criterios do PXC-PEME. 

 

CA3.9 Identificáronse as contas que corresponden aos elementos 
patrimoniais. 

 

CA4.1 Identificáronse as contas patrimoniais e de xestión que 
interveñen nas operacións básicas das empresas. 

RA4 - Clasifica contablemente feitos económicos básicos, aplicando a 
metodoloxía contable e os criterios do PXC-PEME. 

CA4.2 Codificáronse as contas consonte o PXC-PEME.  

CA4.3 Determináronse as contas que se cargan e as que se aboan, 
segundo o PXC-PEME. 
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CA4.4 Efectuáronse os asentamentos correspondentes aos feitos 
contables. 

 

CA4.5 Realizáronse as operacións contables correspondentes a un 
exercicio económico básico. 

 

CA4.6 Efectuouse o procedemento de acordo cos principios de 
responsabilidade, seguridade e confidencialidade da información. 

 



 
 

   

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

• Observación do traballo diario, traballos individuais, probas orais, probas 
escritas, ... 

Instrumentos:  

• Cuestionarios, resposta a preguntas, resolución de exercicios, resolución de 
supostos prácticos, test, ... 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1. Si aprobou a segunda avaliación: a nota será a obtida na segunda avaliación 

máis un máximo de ata 2 puntos polo traballo realizado telemáticamente 
durante o terceiro trimestre. 

2. Si ten suspensa a segunda avaliación: a recuperación consistirá en: 
a. 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. 

b. Probas orais ou escritas, de dobre natureza (cuestionarios tipo test e 
supostos prácticos), 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 80% da nota. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Os alumnos do primeiro curso do ciclo medio de Xestión administrativa non 
teñen proba extraordinaria de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

• Serán os mesmos que os que se piden para os alumnos e alumnas que están 
a cursar este módulo por primeira vez e que son os que se describen no 
primeiro apartado desta adaptación da programación. 

Criterios de cualificación: 

• Valoración das actividades entregadas polos alumnos con regularidade: 
participación, traballo , interese e realización de exercicios: ata un 20% da 
nota. 

• Probas orais ou escritas, de dobre natureza (cuestionarios tipo test e 
supostos prácticos), 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 80% 
da nota. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Procedementos: Traballos individuais, probas orais, probas escritas, ... 

• Cuestionarios, resposta a preguntas, resolución de exercicios, resolución de 
supostos prácticos, test, ... 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Faranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e 
ampliación adaptadas ás necesidades individuais de cada 
alumno.  

 

• Estas actividades consistirán na realización de supostos 
prácticos, exercicios e traballos que se deben presentar 
regularmente, no prazo estipulado polo profesor.  

 

• Estas actividades estarán adaptadas ao alumno así como as súas 
condicións de conectividade. 

 

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, correo electrónico, ou por 
calquera das plataformas educativas utilizadas no Colexio 
(Edmodo). 

• O profesor correxirá os exercicios e traballos que os alumnos 
realicen, facendolles chegar as correccións polos medios antes 
descritos, e que serán necesarios para que o alumno poida 
alcanzar os obxetivos fundamentais e as competencias 
profesionais do módulo e do ciclo formativo. 

• Tamén intentará animar e fomentar o traballo, con mensaxes de 
ánimo e con actividades cooperativas. 

Materiais e recursos 

• Plan xeral contable, apuntes, libreta, bolígrafo e calculadora. 

• Ordenador ou tablet ou teléfono móbil, e Internet. 

• Aplicacións para móbil e informáticas de diferente ámbito 
(procesadores de texto, videochamada, presentacións, etc.) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

• O contacto co alumnado e as familias realízarase a través do 
teléfono e/ou do correo electrónico.  

 

• Informaremoslles que a  programación didáctica do curso 2019-
2020 está publicada na páxina web do centro. 

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


