
 
 

 

CIFP Politécnico de Santiago 
Avenida Rosalía de Castro, 133 - Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Teléfono: 881867601,  Fax: 881867638 
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago  

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado polo 
programa Erasmus + 
da Unión Europea 

 

 

Programación adaptada ao 3º trimestre do curso 2019-2020 

CICLO FORMATIVO 

Módulo: Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Índice 

1. Identificación da programación ............................................................................... 2 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis ....................................................... 2 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas ........................... 3 

3.1 Actividades de recuperación ................................................................................ 4 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á 
avaliación continua (PD) ...................................................................................... 5 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes 
anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado ........................ 5 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo .......... 5 

 

mailto:cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago


 
 

 

CIFP Politécnico de Santiago 
Avenida Rosalía de Castro, 133 - Santiago de Compostela 

A Coruña  –  15706. Teléfono: 881867601,  Fax: 881867638 
cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifppolitecnicosantiago  

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado polo 
programa Erasmus + 
da Unión Europea 

 

1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo    

Código da 
familia 

profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

ELE Electricidade e 
electrónica 

CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas CM Adultos 
Distancia 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0242 Empresa e Iniciativa emprendedora  5 53 53 

Profesorado asignado ao módulo Carmen Fiaño Ronquete 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixíbeis 

A  cualificación do alumnado virá determinada pola suma da cualificación obtida 
dos  seguintes instrumentos de avaliación: 

• Para o alumnado que siga de forma regular o módulo: 

1º Participación nos foros de cada unidade didáctica, respondendo a dúbidas dos 
compañeiros/as e/ou aportando opinións sobre temas tratados nas 
correspondentes unidades didácticas 

Valorarase a pertinencia das intervencións e a colaboración cos compañeiros/as, 
o respecto ás regras socio comunicativas e ás opinións das outras persoas. 

A media das nota da participación nos foros suporá un 10% da nota da 
avaliación.  

 

2º Tarefas en liña correspondentes ás unidades didácticas, entregadas en forma 
e prazo. 

O alumnado deberá realizar dúas tarefas en liña.  

Estas  tarefas  deberán entregarse antes do 29 de maio 

A cualificación obtida da media das tarefas suporá un 20% da nota .  

 

3º Probas teórico-prácticas. Haberá dúas. Estas probas poden consistir nun 
cuestionario con afirmacións para identificar se son verdadeiras ou falsas ou/e 
preguntas test. 

Estes exames realizaranse a través da plataforma moodle nas datas indicadas 
previamente. 
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A cualificación obtida  da media dos dous exames suporá o 70% da nota.  

 

Para poder considerar a materia superada o alumnado deberá obter un mínimo 
de cinco puntos como nota final, aplicando os tres elementos de avaliación 
mencionados. 

No caso de que a cifra obtida teña decimais, aplicarase o redondeo: Se o 
primeiro decimal é igual ou inferior a 5, a nota redondéase á baixa. 

Pola contra, se ese primeiro decimal é superior a 5, a nota sería redondeada á      
alza  

Aquel alumnado que non acade o cinco será cualificado atendendo ao 
estabelecido na epígrafe Procedemento para definir as actividades de 
recuperación. 

 

• Para o alumnado que opte por unha proba final: 

O alumnado que non realice  ningunha das probas escritas, nin presente tarefas 
nin participe nos foros, terá que presentarse a un exame final en xuño que 
representará o 100% da cualificación e abarcará todo o módulo. Haberá que 
obter cando menos un 5 para aprobar o exame 

Este exame será tipo test, realizarase de forma online a través da plataforma 
moodle e conterá preguntas tanto dos contidos teóricos como dos prácticos.  

 Para superar o módulo a  nota deberá ser igual ou superior a cinco, aproximando 
os decimais ao enteiro máis próximo mediante o seu redondeo por exceso 
(iguales ou superiores a 0,5) ou por defecto (inferiores a 0,5).   

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Aquel alumnado  que  seguiu o módulo de forma regular, realizando ás probas, 
enviando as tarefas e participando nos foros, e non acadase unha cualificación de 5  , 
deberá realizar actividades de reforzo, e superar ou ben unha proba en caso de ter 
algún ou os dous exames suspensos, ou mellorar as actividades presentadas no caso 
de ter os exames superados. 

A proba será en xuño nas datas acordadas 

A cualificación  final do módulo  será : 70% da media dos dous exames (tendo en conta 
a nota das recuperacións) + 20% da media das tarefas + 10% da media da participación 
en foros 

Haberá que obter unha nota igual ou superior a 5 para superar o mòdulo aproximando 
os decimais ao enteiro máis próximo mediante o seu redondeo por exceso (iguais ou 
superiores a 0,5) ou por defecto (inferiores a 0,5).   
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3.1 Actividades de recuperación 

As actividade de recuperación consistirán nas tarefas propostas na Aula Virtual 
(Moodle) do curso e que serán referidas ou ben aos contidos teóricos do módulo ou á 
resolución de dúbidas para a mellora das tarefas referidas ao plano de empresa. 

 Estas tarefas refírense aos resultados de aprendizaxe que deben ser recuperados polo 
alumnado, incluíndo os contidos obxecto destas actividades, segundo o estabelecido na 
seguinte táboa: 

Resultados da aprendizaxe / 
capacidades 

Actividades de recuperación previstas 

(actividades chave) 

RA.1. Desenvolve o seu espírito 

emprendedor identificando as 
capacidades asociadas a el e 
definindo ideas emprendedoras 

caracterizadas pola innovación e a 
creatividade 

Repaso de contidos referentes a : 

- Innovación e desenvolvemento económico 

- Cultura emprendedora 

- Factores chave das persoas emprendedoras 

- Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e valorización destas 

- Plano de Empresa: importancia e utilidade, estrutura e aplicación 

RA.2. Decide a oportunidade de 
creación dunha pequena empresa 
para o desenvolvemento da idea 

emprendedora, tras a análise da 
relación entre a empresa e o ámbito, 
do proceso produtivo, da organización 
dos recurso humanos e dos valores 

culturais e éticos 

Repaso de contidos referentes a : 

- A empresa como concepto, funcións e clasificacións 

- Análise do contorno dunha PEME do sector 

- Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentábel 

- Cultura empresarial, comunicación e imaxe corporativa 

- Descrición dos elementos e estratexias do plano de produción e do plano de marketing 

- Plano de Empresa: organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, plano de marketing 

RA.3. Selecciona a forma xurídica 
tendo en conta as implicacións legais 
asociadas e o proceso para a súa 

constitución e posta en marcha 

Repaso de contidos referentes a : 

- Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e mediana 

empresa 

- Formas xurídicas da empresa: criterios de escolla da forma xurídica 

- Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa 

- Plano de Empresa: escolla da forma xurídica, trámites administrativos, a xestión de axudas e subsidios 

RA.4. Realiza actividades de xestión 
administrativa e financeira básica 

dunha pequena e mediana empresa, 
identifica as principais obrigacións 
contábeis e fiscais, e formaliza a 
documentación 

Repaso de contidos referentes a : 

- Concepto e nocións básicas de contabilidade 

- Análise da información contábel 

- Estudo de viabilidade económico – financeira 

- Obrigacións fiscais dunha PEME 

- Ciclo de xestión administrativa nunha empresa: documentos administrativos e documentos de pagamento 

- Plano de Empresa: viabilidade económica-financeira 
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Na modalidade a distancia non procede. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

 

Este módulo comezouse unha semana antes da declaración do estado de alarma polo 
que as medidas consisten en actividades  de ampliación propostas mediante tarefas 
periódicas e probas escritas  a través da Aula Virtual (Moodle) do curso. 

 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado 
no módulo 

Para levar a cabo o desenvolvemento do tratamento da diversidade, é preciso analizar 
cada caso para aplicar a medida apropiada. 

É preciso indicar que na formación profesional específica, ensino pos-obrigatorio, non 
caben as adaptacións curriculares significativas, as adaptacións que se poden aplicar 
deben ser non significativas, xa que logo existen dúas situacións: 

• Necesidades sensoriais: utilizaranse elementos audiovisuais e dixitais, de acceso 
ao currículo, a través da Aula Virtual (Moodle) do curso e do correo electrónico. 

• Diversidade de intereses e/ou ritmos nas aprendizaxes: utilizaranse actividades 
de apoio, reforzo ou ampliación segundo a situación, a través da Aula virtual 
(Moodle) do curso e do correo electrónico. 

No esencial, estas medidas consisten en fornecer a este alumnado, prácticas 
complementares ás previstas para o conxunto do grupo da aula co fin de facilitar que 
alcancen os resultados de aprendizaxe buscados. Nalgunha ocasión, cando se 
manifeste unha motivación para aprender adecuada mais aínda así non se alcancen os 
obxectivos programados, esa práctica non será complementar, senón substitutiva da 
prevista para o grupo. 
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