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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización 
do curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

36013795 CEBEM 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSADG01 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0656 SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral ordinario PRESENCIAL  

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

Nome e apelidos 

ISABEL VÁZQUEZ ÁLVAREZ 

 

 

 

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) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

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

 

Para a obtención da cualificación final de curso teranse en conta: Rúbrica coñecida polo alumnado, onde se avalía do 1- 10  

Os conceptos seguintes: DAFO, PEST, Innovación da idea, Estratexias de saída, Costes inherentes a posta en marcha 
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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 ao 
7 

O emprendedor e o Características do emprendedor  

2 Estudos de mercado  

3 Trámites e Trámites necesarios e elaboración da documentación pertinente para a posta en marcha dunha empresa. 

4 Fontes de financiación  

5 Viabilidade Cálculos e elaboración de diversos documentos necesarios para coñecer a vida a longo plazo da empresa 

6 O aprovisionamento comercialización dos produtos 

Xestión do marketing e dos recursos humanos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

  ▪ RA2 - Selecciona unha idea de negocio analizando o mercado. ▪ CA1.2 Relacionáronse a innovación e a iniciativa emprendedora coas 
implicacións que ten para a competitividade empresarial. 

▪ CA1.3 Valoráronse os aspectos inherentes á asunción de risco 
empresarial como motor económico e social. 

▪ CA1.4 Determináronse as facetas do carácter emprendedor desde o 
punto de vista empresarial. 

Realización dun traballo 

  ▪ RA3 - Determina a organización interna da empresa, a forma xurídica 
e os recursos necesarios, para o que analiza ases alternativas dispoñibles e os 
obxectivos marcados co proxecto 

▪ CA2.3 Sinaláronse as vantaxes e os inconvenientes das propostas de 
negocio. 

▪ CA2.4 Determinouse o produto ou servizo que se queira 
proporcionar coa idea de negocio. 

▪ CA2.5 Concretáronse as necesidades que satisfai e o valor engadido 
da idea de negocio proposta. 

▪ CA2.6 Identificouse a clientela potencial atendendo aos obxectivos 
do proxecto de empresa. 

▪ CA3.6 Seleccionouse a forma xurídica adecuada. 

Realización dun traballo 

  ▪ RA5 - Xestiona a documentación necesaria para a posta en marcha 
dunha empresa, analizando os trámites legais e as actuacións necesarias que 
levan consigo a 

▪ realización do proxecto empresarial. 

▪ CA5.1 Recoñeceuse a esixencia da realización de trámites legais 
esixibles antes da posta en marcha dun negocio. 

▪ CA5.2 Diferenciáronse os trámites que se seguirían en función de 
forma xurídica que se elixa. 

Realización dun traballo 
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  ▪ RA6 - Realiza a xestión da empresa proxecto nos seus diversos 
departamentos. 

▪ CA6.3 Xestionáronse os recursos humanos. 

▪  

▪ CA6.5 Planificáronse as necesidades financeiras da empresa. 

▪ CA4.7 Comprobouse a viabilidade económica por medio da análise 
de proxectos de investimento. 

▪ CA4.8 Elaborouse un plan de viabilidade a longo prazo para poder 
efectuar unha mellor planificación na empresa. 

Realización dun traballo 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

faise un seguimento do alumnado mediante a súa participación na revisión continua de actividades, exercicios, etc. 

• Realización dun traballo escrito 

• Presentación semanal dese traballo 

 

 A profesora establece unha serie de videoconferencias semanais mediante a aplicación Cisco Webex Meetings, para explicar dúbidas e conceptos do traballo. O alumnado corrixe o traballo realizado e pregunta dúbidas sobre o 
traballo. 

- Cómpre especificar que o traballo teñen dúas datas de entrega, unha para a súa corrección e outra para a súa avaliación. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 


