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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Crear un proxecto de empresa na aula e describir as características 
internas e a súa relación co entorno, función social, identificando os 
elementos que constitúen a súa rede loxística como proveedores, 
clientela, sistemas de produción e comercialización, redes de 
almacenaxe, etc. 

IAEEB2.1.1  Determina a oportunidade dun proxecto de empresa,identificando 
as características e tomando parte na actividade que a empresa desenvolve. 

IAEEB2.1.2  Identifica as características internas e externas da empresa en 
proxecto, así como os elementos que constitúen o contorno específico desta 
(mercado, proveedores, clientela, sistemas de produción e/ou 
comercialización, almacenaxe, etc.) 

IAEEB2.1.3.  Describe a relación da empresa proxectada co seu sector, a súa 
estrutura organizativa e as funcións de cada departamento,e identifica os 
procedementos de traballo no desenvolvemento de proceso produtivo ou 
comercial. 

B2.3. Realizar actividades de produción e comercialización propias da 
empresa proxectada, aplicando técnicas de comunicación 

IAEEB2.3.3.  Compila datos sobre os apoios á creación de empresas tanto do 
contorno próximo como do territorial, estatal ou europeo, e selecciona as 
posibilidades que se axusten ao proxecto de empresa formulado. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Para o envío das tarefas  a realizar polo alumnado utilizo o Google Drive da miña    

conta de Google Suite, dende onde comparto as tarefas a facer. En algunhas 

ocasións  tamén as envío por whatsapp, aínda que son as menos. 

O alumnado envía as tarefas realizadas a través de e-mail, en algunhas 
ocasións como no caso anterior, a través de whatsapp ou fotografías. 

Instrumentos: 
O medio utilizado para corrixirlles e comentarlles as tarefas é o e-mail, 

unha vez recibidas primeiro aviso de que as recibín, logo revísoas e se hai 

algún erro coméntolles os fallos e corrixímolos a través de e-mail. En 

algunhas ocasións, como xa comentei antes, a través de whatsapp  e de 

fotografías. 

 O seguemento diario de cada alumno vouno recollendo no caderno do 

profesor, onde anoto se o entregan en prazo ou non, se está todo feito, de 

que xeito e tamén as dificultades que tiveron. 

 O alumno/a que non entregue levará  nesa tarefa un 0. 

 O alumno/a que entregue a tarefa fóra de tempo levará  un 1. 

 O alumno/a que entregue a tarefa en prazo e rematada un 3. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso será unha media da 1ª e 2ª avaliación, á que se lle 
sumará  o 20% da media das notas obtidas durante a 3ª avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Un exame presencial, dos estándares da 1ª e da 2ª avaliación, se é posible. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Ter acadados os obxectivos mínimos esixibles. 
 
 

Criterios de cualificación: 
A nota  calcúlase segundo o traballo que realizase o alumno/a e que se 
valorará de 1 ao 10. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización de traballos e fichas  sobre a materia suspensa, que terá que 
ter entregado antes da avaliación final de xuño, a través de e-mail, 
whatsapp ou fotografías. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Fichas de traballo,  elaboración  de esquemas , resumes,  sínteses  etc. A  
través  de e-mail, ou whatsapp. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío as  tarefas  a facer cunha  periodicidade  semanal, o primeiro  día da 

semana  envíolles  o que teñen que realizar, e especifícolles  que as tarefas 

propostas   equivalen  ás horas lectivas  de cada materia, que teñen que 

envialas  resoltas no prazo da semana, límite o domingo de cada semana, 

realizadas  a ordenador ou na libreta e enviar foto. Se teñen dúbidas  ou 

queren poñerse en contacto comigo que o fagan  a través do correo que lles 

envío en calquer momento do día ou por teléfono. 

Os problemas de conectividade  son case inexistentes, xa que algúns  

alumnos/as que non tiñan ordenador , nin internet, recibiron ordenadores do 

colexio ,e do concello de Foz e Burela , e tamén  acceso  a internet. 

Materiais e recursos Libro de texto, ordenador, internet, vídeos, etc. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Comunicarase ás familias e alumnado vía correo electrónico  

Publicidade  Publicación na  web do centro. www.colexiodopilarfoz.es 


