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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

32001725 LAURO OLMO 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CMADG01 XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0443 TRATAMENTO DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

ORDINARIO  A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

MANUEL GUSTAVO FERNÁNDEZ PARADA 

 

 

 

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 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Xa se realizou a avaliación previa a FCT. 

No caso de alumnos que superaron o módulo na avaliación previa a FCT, a cualificación final coincidirá coa obtida na avaliación previa a FCT. 

Os alumnos que non acadaron a avaliación positiva na avaliación previa a FCT poderán recuperar o módulo segundo o especificado no punto 6. 
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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 O SISTEMA DE REXISTRO CONTABLE DA EMPRESA E A DOCUMENTACIÓN SOPORTE DOS FEITOS CONTABLES 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1. PREPARA A DOCUMENTACIÓN SOPORTE DOS FEITOS CONTABLES E INTERPRETA A 
INFORMACIÓN QUE CONTÉN. 

 CA1.1/CA1.2/CA1.3/CA1.4/CA1.5 PROBA ESCRITA 

 

Nº Unidade didáctica 

2 O REXISTRO CONTABLE DOS FEITOS ECONÓMICOS HABITUAIS  NA EMPRESA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2. REXISTRA CONTABLEMENTE FEITOS ECONÓMICOS HABITUAIS, APLICANDO A 
METODOLOXÍA CONTABLE E OS CRITERIOS DO PLAN XERAL DE CONTABILIDADE DE PEMES 

 CA2.1/CA2.2/CA2.3/CA2.4/CA2.5/CA2.6 PROBA ESCRITA 
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Nº Unidade didáctica 

3 CONTABILIZACIÓN DE UN EXERCICIO ECONÓMICO COMPLETO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3. CONTABILIZA OPERACIÓNS ECONÓMICAS HABITUAIS CORRESPONDENTES A UN 
EXERCICIO ECONÓMICO COMPLETO, APLICANDO A METODOLOXÍA CONTABLE E OS 
CRITERIOS DO PLAN DE CONTABILIDADE 

 CA3.1/CA3.2/CA3.3/CA3.4/CA3.5/CA3.6/CA3.7/CA3.8 PROBA ESCRITA 

 

Nº Unidade didáctica 

4 COMPROBACIÓN DA CONTABILIDADE COS DOCUMENTOS SOPORTE 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3. CONTABILIZA OPERACIÓNS ECONÓMICAS HABITUAIS CORRESPONDENTES A UN 
EXERCICIO ECONÓMICO COMPLETO, APLICANDO A METODOLOXÍA CONTABLE E OS 
CRITERIOS DO PLAN DE CONTABILIDADE 

 CA3.9 PROBA ESCRITA 

 X  RA4. COMPROBA AS CONTAS RELACIONANDO CADA REXISTRO CONTABLE COS DATOS 
DOS DOCUMENTOS SOPORTE 

 CA4.1/CA4.2/CA4.3/CA4.4/CA4.5/CA4.6/CA4.7/CA4.9 PROBA ESCRITA 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva do módulo na avaliación previa a FCT, serán convocados a unha proba de recuperación.  

A proba de recuperación será telemática se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. 

Identificáranse os contidos nos que o alumno non acadou unha avaliación positiva e incidiranse sobre eles na planificación das actividades de repaso e preparación da proba de recuperación. 

A proba de recuperación realizarase sobre as partes non superadas. Cada parte non superada incluída na proba de recuperación puntuarase entre 1 e 10. 

Para o cálculo da nota final farase a media das notas de cada unha das partes, tanto as incluídas na proba de recuperación como as superadas previamente á suspensión. O alumno acadará unha avaliación positiva no módulo se a 
media resulta 5 o superior. 

Se o alumno tivera que recuperar todas as partes do módulo, a proba de recuperación será global e puntuarase entre 1 e 10. O alumno acadará unha avaliación positiva no módulo se a nota da proba de recuperación resulta 5 ou 
superior. 

A data da proba de recuperación establecerase polo departamento e será comunicada ca suficiente antelación. 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Para o alumnado que por razóns de inasistencia reiterada, perda o dereito á avaliación continua, establecerase unha proba extraordinaria de avaliación previa a avaliación final do módulo. 

Esta proba realizarase tendo en conta os mínimos exixibles, e os alumnos deberán obter como mínimo un 5 para acadar unha avaliación positiva do módulo profesional. A cualificación obtida nesta proba consignarase na avalia-
ción final do módulo. 

Esta proba extraordinaria será telemática se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. 

A data da proba establecerase polo departamento e será comunicada ca suficiente antelación. 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

 

 

 

 

 


