
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

12 de Outubro 2019/202032009116 Ourense

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0852 Empresa e iniciativa emprendedora 32019/2020 6353

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo NURIA REGINA FORTES PINTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como

cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

A formación do módulo permite alcanzar os seguintes obxectivos xerais do ciclo formativo:

p)Desenvolver traballos en equipo e valorar a súa organización, participando con tolerancia e respecto, e tomar decisións colectivas ou individuais

para actuar con responsabilidade e autonomía.

q) Adoptar e valorar solucións creativas ante problemas e continxencias que se presenten no desenvolvemento dos procesos de traballo, para

resolver de xeito responsable as  incidencias da súa actividade.

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á súa finalidade e ás características das persoas

receptoras, para asegurar a eficacia do proceso.

t) Analizar e aplicar as técnicas necesarias para dar resposta á accesibilidade e o deseño universais.

u) Aplicar e analizar as técnicas necesarias para mellorar os procedementos de calidade do traballo no proceso de aprendizaxe e do sector

produtivo de referencia.

v) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha

pequena empresa ou emprender un traballo.

A formación do módulo permite alcanzar igualmente as competencias do ciclo que se indican a continuación:

n) Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando e desenvolvendo o traballo asignado, cooperando ou

traballando en equipo con outros profesionais no ámbito de traballo.

ñ) Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa actividade, identificando as súas causas, dentro do ámbito da súa competencia e

autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito do seu traballo.

q) Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou

prestación de servizos.

r) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa, e ter iniciativa na súa actividade profesional.
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Duración
(sesións)DescriciónU.D. Título Peso

(%)
MP0852_00

Resultados de aprendizaxe

RA1 RA2 RA3 RA4

1 Iniciativa emprendedora. Análise das cualidades dun emprendedor, da motivavación
para emprender e da idea innovadora como punto de partida
para a creación dunha empresa.

6 10 X

2 Creación e posta en marcha
dunha empresa.

Estudo das formas xurídicas de empresa e dos trámites
necesarios para a súa posta en marcha, e concreción nun
plan de empresa.

12 20 X

3 A empresa e o seu contorno. Estudo da empresa, do contorno xeral e específico e da
responsabilidade social corporativa, e plasmación nun plan de
empresa.

8 15 X

4 Planificación e organización
dunha empresa.

Estudo da organización dos recursos materiais e persoais da
empresa, das estratexias de marketing, e plasmación nun
plan de empresa.

12 20 X

5 Xestión financeira. Análise da viabilidade económica e financiera dunha empresa,
e concreción nun plan de empresa.

15 20 X

6 Xestión administrativa. Cumplimentación dos principais documentos relacionados coa
actividade de empresa e identificación das obrigas fiscais, así
como a súa aplicación práctica nun plan de empresa.

10 15 X

Total: 63

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Iniciativa emprendedora. 6

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade. SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A cultura empresarial 1,011.1 Analizar a cultura empresarial na UE, en España e Galicia

O emprendedor. 1,022.1 Recoñecer as cualidades persoais e profesionais dun emprendedor, as
vantaxas e inconvenientes de emprender e o papel do emprendedor na
sociedade.

A innovación. 1,033.1 Diferenciar o concepto de creatividade e nnovación empresarial, e a súa
importancia para o crecemento económico.

A idea. 2,044.1 Identificar as fontes de xeración de ideas, o procedemento de
maduración e de avaliación da idea como punto de partida para a tomar a
decisión de emprender.

O plan de empresa. 1,055.1 Analizar o contido e a estructura dun plan de empresa, e a súa
importancia e utilidade como paso previo para a posta en marcha dunha
empresa.

6TOTAL

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 15 CA1.1 Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e
o aumento no benestar dos individuos.

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

N 15 CA1.2 Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como
dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA1.3 Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a
responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na
actividade emprendedora.

TO.1 - Realización do Plan de empresa•

S 20 CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector de imaxe
persoal.

TO.2 - Proba escrita obxectiva: test•

N 10 CA1.5 Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade
emprendedora.

TO.3 - Realización do plan de empresa•

S 10 CA1.6 Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade
e pola súa factibilidade.

TO.4 - Realización do plan de empresa•

S 10 CA1.7 Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do
ámbito de peiteado e cosmética capilar, que ha servir de punto de partida para a elaboración
do proxecto empresarial.

TO.5 - Realización do plan de empresa•

S 10 CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como
paso previo á creación dunha pequena empresa.

TO.6 - Realización do plan de empresa•

100TOTAL
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4.1.e) Contidos

Contidos

 Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de peiteado e cosmética capilar (materiais, tecnoloxía, organización da produción, etc.).

 A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

 Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

 Actuación das persoas emprendedoras no sector de imaxe persoal.

 O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

 Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

 Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

 Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito de peiteado e cosmética capilar.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A cultura empresarial -
Análise da cultura
empresarial na UE, en
España e Galicia

A profesora, fai unha
choiva de ideas e
interactuando co
alumnado, introduce o
concepto de cultura
emprendedora.

• O alumnado lee artigos
facilitados pola
profesora sobre a
cultura emprendedora
no noso país e noutros
con maior cultura
emprendedora, e
elabora un informe
comparativo.

• Informe.• Apuntes facilitados pola
profesora.

•

Pc con acceso a
internet.

•

Artigos de prensa ou
internet.

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0O emprendedor. -
Recoñecemento das
cualidades persoais e
profesionais dun
emprendedor, as vantaxas
e inconvenientes de
emprender e o papel do
emprendedor na
sociedade.

A profesora introduce e
explica os contidos,
obxectivos, resultados
de aprendizaxe,
criterios de avaliación e
de calificación do
módulo.

•

A profesora introduce e
explica os elementos
clave do Plan de
empresa que se
desenrolará durante
todo o módulo.  A
profesora proxectará
vídeos para apoiar a
explicación do canvas
de negocio.

•

A profesora,
interactuando cos
alumnos,  explica o
concepto de
emprendedor, as
cualidades profesionais
e personais que  debe
reunir, e as vantaxes e
inconvintes de
emprender, facendo
especial fincapé no
risco inherente á
actividade empresarial.

•

O alumnado, en
equipos de traballo de 2
ou 3 persoas, realiza un
canvas do modelo de
negocio  sobre o que
fará o Plan de empresa.

•

Os alumnos leen un
informe sobre a cultura
emprendedora no noso
país e respostan a un
cuestionario con
preguntas tipo test en
http://www.ajeimpulsa.
es/formulario/test_evalu
acion.

•

Os alumnos leen algún
artigo sobre a cultura
emprendedora en
distintos países, e
elaboran un informe no
que comparan a cultura
emprendedora en
España ou Galicia coa
cultura noutro país
elixido.

•

O alumnado respostará
a un cuestionario
facilitado polo profesor
no que se incluirán
preguntas teóricas e
casos prácticos
sinxelos relativos ás
cualidades dun
emprendedor, á
motivación para
emprender e ás
características das
acividades
emprendedoras no
sector.

•

Os alumnos,
accedendo a alguna
páxina web facilitada
polo profesor ou
seleccionada por eles,
cubrirán unha
ferramenta denominada
"test do emprendedor" ,
e determinarán se as
súas características
coinciden coas que
debe ter un
emprendedor, e
incorporarán ao
cuestionario anterior as
súas conclusións.

•

O alumnado mediante a
técnica do elevator
pitch expón a súa idea
de negocio.

•

Test resolto.•

Informe.•

Canvas do Modelo de
negocio.

•

Apuntes.•

Canvas do modelo de
negocio.

•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

TO.1 - Realización do
Plan de empresa

•

TO.3 - Realización do
plan de empresa

•

TO.4 - Realización do
plan de empresa

•

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A innovación. -
Diferenciación do concepto
de creatividade e nnovación
empresarial, e a súa
importancia para o
crecemento económico.

O profesor proxectará
un vídeo e explicará o
concepto e os tipos de
innovación, e a súa
importancia para o
desenvolvemento
econômico. incluido a
teoría dos océanos
azules

• O alumno respostará a
un cuestionario
facilitado polo profesor
que incluirá preguntas
teóricas relativas á
innovación empresarial
e supostos prácticos
sinxelos nos que debe
identificar o tipo de
innovación introducida
en diferentes
empresas.

•

Utilizando un buscador,
os alumnos, en equipos
de 3 ou 4 alumnos,
localizarán axudas
públicas para fomentar
a innovación nunha
empresa da CCAA de
Galicia. Posteriormente
presentarán un informe
á profesora para a súa
cualificación.

•

Cuestionario resolto.•

Informe.•

Apuntes.•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

TO.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0A idea. - Identificación das
fontes de xeración de
ideas, o procedemento de
maduración e de avaliación
da idea como punto de
partida para a tomar a
decisión de emprender.

A profesora explicará a
importancia da idea
como punto de partida
da decisión de
emprender, da súa
maduración e
avaliación previa á
toma desa decisión.

• O alumno respostará ás
preguntas e casos
prácticos, recollidos
nun cuestionario,
relativos á orixe da
idea,  á súa  avaliación,
e á toma da decisión de
emprender.

•

O alumnado, en
equipos de 3 ou 4
alumnos, sinalará
posibles ideas de
negocio innovadoras no
sector profesional.
Cada equipo
seleccionará a idea
máis innovadora,
especificando o tipo de
innovación aplicada, e
presentará un informe
ao profesor para a súa
valoración, onde se
indiquen todas as ideas
propostas, a
seleccionada como
máis innovadora e a
xustificación da
elección desta.

Posteriormente, no
grupo- clase
valoraranse as
diferente ideas segundo
uns parámetros
indicados pola
profesora, e
seleccionarase a idea
máis innovadora

•

O alumnado, en
equipos de 3 ou 4
alumnos, accederá a
web http://www.
ajeimpulsa.
es/formulario/evalua_id
ea_negocio, e
empregando a guía
para a avaliación da
idea, analizará a idea
de negocio
seleccionada na tarefa
anterior.

•

O alumnado mediante a
técnica do elevator
pitch expón a súa idea
de negocio.

•

Informe.•

Cuestionario resolto.•

PC con internet.•

Apuntes.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

TO.5 - Realización do
plan de empresa

•

1,0O plan de empresa. -
Análise do contido e a
estructura dun plan de
empresa, e a súa
importancia e utilidade
como paso previo para a
posta en marcha dunha
empresa.

O profesor  proxectará
un vídeo e explicará a
importancia do plan de
empresa como paso
previo á posta en
marcha da empresa, e
facilitará un esquema
do seu contido e da súa
estructura.

• O alumnado, coa
información que lle
facilita a profesora
elabora a primeira parte
do plan de empresa
que vai confeccionar ao
longo do curso.

•

O alumnado repasa
contidos con Kahoot.

•

Ficha de valoración
cumprimentada.

• Primeira parte do plan
de empresa.

•

Canvas do modelo de
negocio.

•

Wequest: https://sites.
google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

TO.6 - Realización do
plan de empresa

•
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6,0TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Creación e posta en marcha dunha empresa. 12

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha. SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A clasificación xurídica das empresas. 4,011.1 Caracterizar as formas xurídicas de empresa.

Trámites para a constitucion dunha empresa. 2,022.1 Identificar o proceso para a creación e posta en marcha dunha empresa.

Institucións públicas e privadas relacionadas coa creación de
empresas.

1,033.1 Localizar fontes de información e asesoramiento financeiras e legais para
a creación e posta en marcha dunha empresa.

Axudas e subvencións. 1,044.1 Identificar distintas axudas e subvencións para a posta en marcha do
proxecto.

Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites de
constitución e axudas e subvencións aplicables.

4,055.1 Elaborar o plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites
administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

12TOTAL

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 10 CA3.1 Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren
para desenvolver a actividade empresarial.

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA3.2 Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determinándose as vantaxes e as
desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector de imaxe
persoal.

TO.1 - Realización do plan de empresa•

S 10 CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa
en función da forma xurídica elixida.

PE.3 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa. PE.4 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA3.6 Identificáronse os trámites esixidos pola lexislación para a constitución dunha
pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

PE.5 - Proba escrita obxectiva: test•

N 5 CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de
pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

TO.2 - Realización do plan de empresa•

N 5 CA3.8 Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de
empresas de peiteado e cosmética capilar tendo en conta a súa localización.

TO.3 - Realización do plan de empresa•

S 30 CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os
trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

TO.4 - Realización do plan de empresa•

100TOTAL

4.2.e) Contidos
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Contidos

 Formas xurídicas das empresas.

 Responsabilidade legal do empresariado.

 A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.

 Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

 Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

 Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de peiteado e cosmética capilar.

 Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

- 11 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0A clasificación xurídica das
empresas. - Caracterización
das formas xurídicas de
empresa.

O profesor introduce e
proxecta vídeos sobre o
concepto de persoa
empresaria e comenta
os requisitos que
cómpren para
desenvolver a
actividade empresarial.

•

A profesora proxecta
vídeos e explica a
clasificación xeral entre
empresario individual e
empresas-sociedades e
das características
xerais comúns das
principais sociedades
mercantís.

•

Sondaxe entre o
alumnado sobre
empresas do seu
ámbito municipal,
provincial ou
autonómico, de xeito
que terán que indicar o
seu nome comercial e a
actividade á que se
adica.

•

A profesora proxecta
vídeos e explica os
factores que poden
influir para a elección
da forma xurídica.

•

Busca de información
en internet para
averiguar a forma
xurídica das empresas
indicadas do ámbito
xeográfico.

•

Traballo en parellas
para obter conclusións
sobre as características
legais más
representativas de cada
tipo de sociedade, e
realización dun cadro
comparativo de formas
xurídicas.

•

Busca de información
en páxinas de internet
facilitadas pola
profesora para
averiguar a importancia
das empresas de
economía social no seu
sector de actividade, e
realización dun informe
coas conclusións que
será entregado á
profesora para a súa
valoración.

•

Resolución dun
cuestionario con
preguntas teóricas e
casos prácticos sobre a
elección da forma
xurídica.

•

Informe de empresas
de economía social.

•

Cadro comparativo de
formas xurídicas.

•

Cuestionario resolto.•

Apuntes.•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.4 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.1 - Realización do
plan de empresa

•

2,0Trámites para a
constitucion dunha
empresa. - Identificación do
proceso para a creación e
posta en marcha dunha
empresa.

A profesora proxectará
vídeos, explicará e
entregará un esquema
e explicará os trámites
necesarios para
constituír e poñer en
marcha sociedades
mercantís ou
establecerse como
empresario individual.

• Resolución dun
cuestionario con
preguntas teóricas e
casos prácticos relativo
aos trámites para a
constitución e posta en
marcha de empresas.

•

Traballo en parellas:
investigación en
internet sobre os
trámites específicos
para a posta en marcha
de empresas do sector
da imaxe persoal.

•

Trámites específicos.•

Cuestionario resolto.•

Esquema trámites.•

Apuntes.•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

PE.5 - Proba escrita
obxectiva: test

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0Institucións públicas e
privadas relacionadas coa
creación de empresas. -
Localización de fontes de
información e
asesoramiento financeiras e
legais para a creación e
posta en marcha dunha
empresa.

O profesor completará
a listaxe de institucións
públicas e privadas
relacionadas coa
creación de empresas.

• Utilizando un buscador,
os alumnos localizarán
diversas institucións
públicas e privadas
relacionadas coa
creación de empresas,
principalmente de
ámbito local, provincial
e autonómico. O
alumno elaborará un
informe sobre
institucións públicas e
privadas para a
creación de empresas.

• Listado de institucións.• Procesador de textos.•

PC con internet.•

Vídeos sobre os
contidos

•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

TO.2 - Realización do
plan de empresa

•

1,0Axudas e subvencións. -
Identificación de distintas
axudas e subvencións para
a posta en marcha do
proxecto.

A profesora completará
a listaxe de axudas e
subvencións
relacionadas coa
creación de empresas.

• Utilizando un buscador,
os alumnos localizarán
diversas axudas e
subvencións
relacionadas coa
creación de empresas,
principalmente de
ámbito autonómico. O
alumno elaborará un
informe sobre axudas e
subvencións para a
creación de empresas.

• Listado de axudas e
subvencións.

• PC con internet.•

Procesador de textos.•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

TO.3 - Realización do
plan de empresa

•

4,0Plan de empresa: elección
da forma xurídica, trámites
de constitución e axudas e
subvencións aplicables. -
Elaboración do plan de
empresa: elección da forma
xurídica, trámites
administrativos, e xestión
de axudas e subvencións.

Análise das vantaxes e
as desvantaxes de
cada unha das formas
xurídicas en relación
coa propia idea de
negocio.

•

Para cada plan de
empresa, e utilizando
os criterios establecidos
para a elección da
forma xurídica,
tomarase unha decisión
xustificada sobre a
forma xurídica a
adoptar.

•

Segundo a elección
anterior, describiranse
os trámites de
constitución necesarios.

•

Tendo en conta o tipo
de empresa,
buscarase alomenos
unha axuda ou
subvención aplicable de
ámbito autonómico
para a constitución da
empresa.

•

En grupos, o alumnado
elaborará un informe
coas conclusións sobre
as tarefas anteriores,
que formará parte do
seu plan de empresa e
exporá esta parte do
Plan de empresa
mediante a técnica
Pecha Kucha.

•

O alumnado repasa
contidos con Kahoot.

•

Plan de empresa
parcial.

• Apuntes.•

Esquema plan de
empresa.

•

Modelos plan de
negocio.

•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

TO.4 - Realización do
plan de empresa

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

12,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A empresa e o seu contorno. 8

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

A empresa e a súa organización. 1,011.1 Analizar o concepto de empresa, as súas principais funcións e
obxectivos, os tipos de empresa, a estructura organizativa e a súa
localización.

O contorno da empresa: xeral e específico. 2,022.1 Analizar o contorno xeral e específico dunha empresa do sector da imaxe
persoal, en función da súa localización, e incluilo nun plan de empresa.

A responsabilidade social corporativa e o balance social. 2,033.1 Recoñecer a importancia da responsabilidade social das empresas e a
súa implicación no crecemento económico sostible.

A ética empresarial. 1,044.1 Identificar, en empresas do sector da imaxe persoal, prácticas que
incorporen valores éticos e sociais.

Plan de empresa. 2,055.1 Elaborar o plan de empresa incluindo a idea de negocio, a localización, o
estudo do contorno e a responsabilidade social.

8TOTAL

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

N 5 CA2.1 Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial
galego.

TO.1 - Realización do plan de empresa•

S 5 CA2.2 Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de
introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA2.3 Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e,
en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

PE.2 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10 CA2.4 Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con
provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia
como principais integrantes do contorno específico.

PE.3 - Proba escrita obxectiva: test•

S 5 CA2.5 Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou
mediana empresa de peiteado e cosmética capilar en función da súa posible localización.

TO.2 - Realización do plan de empresa•

S 10 CA2.6 Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa
importancia como un elemento da estratexia empresarial.

PE.4 - Proba escrita obxectiva: test•

S 5 CA2.7 Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada co peiteado e
a cosmética capilar, e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas
empresas, así como os beneficios sociais que producen.

TO.3 - Realización do plan de empresa•

S 5 CA2.8 Identificáronse, en empresas de peiteado e cosmética capilar, prácticas que
incorporen valores éticos e sociais.

TO.4 - Realización do plan de empresa•

S 5 CA2.9 Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais. TO.5 - Realización do plan de empresa•

S 10  CA2.10 Analizáronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicación e imaxe
corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

PE.5 - Proba escrita obxectiva: test•

  CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a
organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o
plan de márketing.
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 30    CA2.12.1 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a
responsabilidade social

TO.6 - Realización do Plan de empresa•

100TOTAL

4.3.e) Contidos

Contidos

 A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

 Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de peiteado e cosmética capilar: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

 Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de peiteado e cosmética capilar: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e competencia.

 Localización da empresa.

 A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

 Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

 Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

   Plan de empresa : a idea de negocio, a localización, a responsabilidade social

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A empresa e a súa
organización. - Análise do
concepto de empresa, as
súas principais funcións e
obxectivos, os tipos de
empresa, a estructura
organizativa e a súa
localización.

A profesora proxectará
un vídeo e explicará o
concepto, as funcións,
obxectivos e a
estructuta organizativa
da empresa.

•

A profesora proxectará
vídeos e explicará a
análise DAFO e a
extratexia CAME.

•

O alumnado respostará
a un cuestionario ou
testfacilitado polo
profesor que incluirá
preguntas teóricas
relativas ás cuestións
explicadas, e un ou
varios supostos
prácticos de
elaboración do
organigrama dunha ou
varias empresas.

•

O alumnado realizará  a
análise DAFO e a
extratexia CAME dunha
empresa do seu sector.

•

Test resolto.•

Análise DAFO e
extratexia CAME.

•

Vídeos sobre os
contidos.

•

Apuntes.•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.1 - Realización do
plan de empresa

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0O contorno da empresa:
xeral e específico. - Análise
do contorno xeral e
específico dunha empresa
do sector da imaxe persoal,
en función da súa
localización, e incluilo nun
plan de empresa.

O profesor explica os
diferentes criterios a ter
en conta para a
localización dunha
empresa.

•

O profesor entrega un
esquema sobre os
factores que compoñen
o contorno xeral e
específico dunha
empresa e resolve as
dúbidas do alumnado
nesta materia.

•

Os alumnos respostan
a un cuestionario con
preguntas e casos
prácticos sinxelos
relativos á localización
e ao contorno da
empresa.

•

O alumnado empregará
a páxina web do INE ou
do IGE, e partindo da
información facilitada,
analizará o contorno
xeral dunha empresa
do sector da imaxe
persoal.
Posteriormente
entregará un informe á
profesora para a súa
valoración.

•

Os alumnos analizarán
o contorno específico
dunha empresa de
imaxe persoal mediante
a análise PESTEL.

•

Informe.•

Cuestionario resolto.•

Apuntes.•

Esquema.•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

PE.2 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.2 - Realización do
plan de empresa

•

2,0A responsabilidade social
corporativa e o balance
social. - Recoñecemento da
importancia da
responsabilidade social das
empresas e a súa
implicación no crecemento
económico sostible.

A profesora proxetará
vídeos e explicará o
concepto e a
significación da
responsabilidade social,
e a súa plasmación no
balance social.

• O alumnado, en
equipos de 3 ou 4
alumnos, analizarán a
responsabilidade social
corporativa de
empresas sinaladas
pola profesora,
mediante a información
recollida na súa páxina
web. Posteriormente
elaborarán e
entregarán un informe
sobre o alcance, e os
beneficios sociais da
correspondente
empresa á profesora
para a súa valoración.
A continuación, farase
unha posta en común
no grupo clase.

•

Os alumnos elaboraran
o posible balance social
da empresa analizada
na tarefa anterior
conforme a NTP 687:
Responsabilidad social
das empresas: Modelo
de Balance
Social de ANDI - OIT
(I), destacando os
custos sociais nos que
incurre, e o entregaran
á profesora para a súa
valoración.

•

Informe.•

Balance social dunha
empresa.

•

Apuntes.•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

PE.4 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.3 - Realización do
plan de empresa

•
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

1,0A ética empresarial. -
Identificación, en empresas
do sector da imaxe persoal,
prácticas que incorporen
valores éticos e sociais.

A profesora facilitará un
texto e vídeos que
recollan unha análise
sobre a ética
empresarial.

•

Os alumnos
identificarán e valorarán
prácticas que
incoprporen valores
éticos nunha
perruquería, e o
plasmarán nun informe
que entregarán á
profesora .

•

Informe.• Apuntes.•

Artigo sobre ética
empresarial.

•

PE.5 - Proba escrita
obxectiva: test

•

TO.4 - Realización do
plan de empresa

•

TO.5 - Realización do
plan de empresa

•

2,0Plan de empresa. -
Elaboración do plan de
empresa incluindo a idea de
negocio, a localización, o
estudo do contorno e a
responsabilidade social.

O alumnado, en
equipos de 3 ou 4
alumnos, elaborará a
análise PESTEL.  A
continuación
analizaranse os custos
sociais nos que
incurrirá a empresa, e
os beneficios sociais
que producirá,
elaborando o balance
social da  empresa.
A continuación
analizaranse os custos
sociais nos que
incurrirá a empresa, e
os beneficios sociais
que producirá,
elaborando o balance
social.

•

O alumnado  estuda  o
mercado específico,
deseña  o seu producto
mínimo viable  do que
fará unha maqueta
visual,  utiliza as
ferramentas adwords e
landing page e testa  a
aceptación do seu
producto facendo
enquisas a clientes/as
aos que atende no IES.

•

O alumnado expón
mediante a técnica
Pecha Kucha a parte
do Plan de Empresa
desta unidade didáctica
3.

•

O alumnado repasa
contidos con Kahoot.

•

Plan de empresa
parcial.

• Modelos plan de
negocio.

•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

Apuntes.•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

Esquema contido plan
empresa.

•

Cartóns, tesouras,
pegamento, etc.

•

TO.6 - Realización do
Plan de empresa

•

8,0TOTAL
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Planificación e organización dunha empresa. 12

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o
contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos. NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Cultura empresarial, comunicación e imaxe corporativa. 2,011.1 Recoñecer o concepto de cultura empresarial e a súa proxección
mediante a comunicación e a imaxe corporativa.

A organización dos recursos da empresa. 6,022.1 Analizar a función de compras, relacións cos provedores e a xestión de
almacén, así como a xestión de recursos humanos.

Plan de empresa: organización dos recursos humanos, plan de
produción e plan de marketing.

4,033.1 Elaborar o plan de empresa incluindo a organización dos recursos
humanos, plan de produción e plan de marketing.

12TOTAL

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

  CA2.11 Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha
empresa de peiteado e cosmética capilar, e delimitáronse as relacións de coordinación e
dependencia dentro do sistema empresarial.

S 25    CA2.11.1 Analizáronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha
empresa de peiteado e cosmética capilar, e delimitáronse as relacións de coordinación e
dependencia dentro do sistema empresarial

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 25    CA2.11.2 Calculouse a xestión de stocks e aprovisionamento. PE.2 - Proba escrita práctica•

  CA2.12 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a
organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o
plan de márketing.

S 50    CA2.12.2 Elaborouse un plan de empresa que inclúa a organización do proceso produtivo
e dos recursos necesarios e o plan de márketing

TO.1 - Realización do Plan de Empresa•

100TOTAL

4.4.e) Contidos

Contidos

 Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

    Organización dos recursos dispoñibles mediante o cálculo de xestión de almacenamento.

   Actividades e  procesos básicos que se realizan nunha empresa de peiteado e cosmética capilar, e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial

   Cálculo de xestión de stocks e costes de almacenamento.

 Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

   Plan de empresa:  organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios e o plan de márketing
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0Cultura empresarial,
comunicación e imaxe
corporativa. -
Recoñecemento do
concepto de cultura
empresarial e a súa
proxección mediante a
comunicación e a imaxe
corporativa.

A profesora proxectará
vídeos sobre a cultura
empresarial,
comunicación e imaxe
corporativa e entregará
un esquema no que se
explicarán estes
conceptos.

• O alumnado
responderá un
cuestionario sobre os
contidos dos vídeos e,
en parellas,
empregando un
buscador de internet
ampliará a información
sobre eles e porá un
exemplo baseándose
nalgunha empresa
recoñecida.
Posteriormente, cada
parella presentará un
informe á profesora
para a súa valoración.

• Informe.• Apuntes.•

Esquema•

Vídeos sobre cultura
empresarial,
comunicación e imaxe
corporativa.

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

6,0A organización dos
recursos da empresa. -
Análise da función de
compras, relacións cos
provedores e a xestión de
almacén, así como a
xestión de recursos
humanos.

A profesora proxecta
vídeos e explica os
diferentes elementos
que inciden na función
de compras da
empresa, en particular,
o relativo á xestión de
almacén e ás relacións
cos provedores.

•

A profesora explica o
cálculo do umbral de
rentabilidade.

•

O profesor  proxecta
vídeos e explica
brevemente a xestión
de recursos humanos
na empresa.

•

Os alumnos respostan
a un cuestionario con
preguntas e casos
prácticos sinxelos
relativos á función de
compras na empresa

•

O alumnado realiza
supostos prácticos
sobre o ponto morto.

•

O alumnado realiza
exercicios sobre xestión
de almacén.

•

Os alumnos buscaran
información na rede
sobre a externalización
ou subcontratación de
servizos e farán unha
relación de funcións
dunha empresa do
sector da imaxe persoal
nas  que se pode optar
pola  externalización.

•

Os alumnos describen
brevemente o proceso
de compras e a xestión
de persoal nunha
empresa de perrucaría
ou estética.

•

Cuestionario resolto.•

Informes.•

Supostos prácticos
sobre ponto morto.

•

Exercicios sobre
xestión de stocks e
ponto óptimo de
pedido.

•

Supostos e exercicios
prácticos.

•

Apuntes.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

PE.2 - Proba escrita
práctica

•

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Plan de empresa:
organización dos recursos
humanos, plan de
produción e plan de
marketing. - Elaboración do
plan de empresa incluindo a
organización dos recursos
humanos, plan de
produción e plan de
marketing.

O alumnado, en
equipos de 2 alumnos,
continuará o plan de
empresa no que incluirá
a organización dos
recursos humanos, o
plan de produción e o
plan de marketing.
Asimismo definirá  os
obxectivos
empresariais
incorporando valores
éticos e sociais.

•

O alumnado expón
mediante a técnica
Pecha Kucha a parte
do plan de empresa
que contén  a
organización dos
recursos humanos, o
plan de produción e o
plan de marketing.
Asimismo definirá  os
obxectivos
empresariais
incorporando valores
éticos e sociais.

•

O alumnado repasa
contidos con Kahoot.

•

Plan de empresa
parcial.

• Apuntes.•

Esquema plan de
empresa.

•

Modelos plan de
negocio.

•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

TO.1 - Realización do
Plan de Empresa

•

12,0TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión financeira. 15

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

As fontes de financiamento. 2,011.1 Diferenciar as fontes de financiamento da empresa según se trate de
recursos propios ou alleos.

A contabilidade da empresa. 6,022.1 Elaborar documentos contables.

A análise económico-financeira. 3,033.1 Analizar a estrutura económico financeira dunha empresa.

Plan de empresa: fontes de financiamento e viabilidade
económico-financeira.

4,044.1 Elaborar o plan de empresa: necesidades de investimento, fontes de
financiamento accesibles e viabilidade económico-financeira do proxecto
empresarial

15TOTAL

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

 CA4.1 Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de
rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas
anuais.

S 10   CA4.1.1 Analizouse o concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo,
patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

S 15   CA4.1.2 Calculáronse balances  e contas anuais. PE.2 - Proba escrita práctica•

 CA4.2 Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial
no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade
da empresa.

S 5   CA4.2.1 Analizáronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial
no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade
da empresa.

PE.3 - Proba escrita obxectiva: test•

S 10   CA4.2.2 Calculáronse o equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á
rendibilidade da empresa.

PE.4 - Proba escrita práctica•

S 50 CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do
proxecto empresarial.

TO.1 - Realización do plan de empresa•

 CA4.6 Analizáronse as necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha
pequena e dunha mediana empresa no sector de fabricación mecánica.

S 5   CA4.6.1 Analizáronse das necesidades de investimento e das fontes de financiamento
dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de imaxe persoal.

PE.5 - Proba escrita obxectiva: test•

N 5   CA4.6.2 Cálculo das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha
pequena e dunha mediana empresa no sector de imaxe persoal

PE.6 - Proba escrita práctica•

100TOTAL

4.5.e) Contidos
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Contidos

 Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de imaxe persoal.

   Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de imaxe persoal.

   Cálculo das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector de imaxe persoal.

 Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

   Análise do concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais

   Cálculo de balances e contas anuais

 Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e razóns financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

   Análise do equilibrio da estrutura financeira e razóns financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

   Cálculo do equilibrio da estrutura financeira e razóns financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

 Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.

   Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

2,0As fontes de financiamento.
- Diferenciación das fontes
de financiamento da
empresa según se trate de
recursos propios ou alleos.

Entrega dun esquema e
proxección e
explicación da
profesora de diferentes
fontes de
financiamento.

• Cuestionario con
preguntas teóricas e
supostos prácticos.

•

O alumnado, en
equipos de 2 membros,
procurará en diversas
páxinas web
información sobre
diversos produtos
financeiros.

•

Cuestionario resolto.•

Informe•

Apuntes.•

Esquema de fontes de
financiamento.

•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

PE.5 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.6 - Proba escrita
práctica

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

6,0A contabilidade da
empresa. - Elaboración de
documentos contables.

A profesora fai unha
aproximación aos
conceptos contables
dunha empresa
partindo do patrimonio
dun particular: concepto
de patrimonio,
patrimonio neto, activo
e pasivo, e o aplica ao
patrimonio dunha
empresa.

•

A profesora explica
como calcular o
resultado da actividade
do negocio, o concepto
de ingresos e de
gastos, e a súa
representación na
conta de perdas e
ganancias.

•

O profesor comentará a
posible existencia de
desfases de tesourería
no ciclo económico-
financeiro dunha
empresa, pola
diferenza temporal
entre o momento de
pago e o momento de
cobro.

•

O profesor proxecta
vídeos e explica as
contas anuais. Como
parte do apartado
¿Coidado na
elaboración da
documentación
financeira¿, o profesor
comentará as normas
de presentación dos
documentos contables
e recordará as normas
de redondeo dos
decimais dos euros no
sistema monetario
español.

•

Explicación e
proxección de vídeos
por parte da profesora
de como se estrutura
un balance,
diferenciando os
grandes bloques:
activo, activo non
corrente, activo
corrente, pasivo, pasivo
non corrente, pasivo
corrente e patrimonio
neto ou neto
patrimonial.

•

Traballo en parellas:
Representación de
balances: partindo de
diferentes supostos
presentados polo
profesor, os alumnos
terán que estruturar o
balance de diferentes
negocios. A ser posible,
algún dos exercicios
amosará unha situación
de inestabilidade
financeira. Para
resolver algúns
supostos utilizarase
unha folla de cálculo.

•

Traballo en parellas:
Cálculo de resultados:
partindo de diferentes
supostos presentados
polo profesor, os
alumnos terán que
calcular o resultado
(perda ou ganancia) do
negocio. Para resolver
algúns supostos
utilizarase unha folla de
cálculo

•

Traballo en parellas:
Elaboración de
presupostos de
tesourería.
Acompañarase modelo
para elaborar o
presuposto de
tesourería. Logo
utilizarase unha folla de
cálculo.

•

Balances.•

Contas de resultado.•

Presupostos de
tesourería.

•

Apuntes.•

Modelos de
documentos contables.

•

Folla de cálculo.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.2 - Proba escrita
práctica

•

3,0A análise económico-
financeira. - Análise da
estrutura económico
financeira dunha empresa.

O profesor comenta o
equilibrio cuantitativo
do balance e explica as
diferentes situacións de
equilibrio financeiro.

•

Explicación do fondo de
manobra, tanto dende a
perspectiva do corto
prazo como dende o
longo prazo, e  dos
cocientes financeiros
de solvencia, liquidez e
rendibilidade da
empresa.

•

Análise económico-
financeira dos balances
da tarefa da actividade
anterior: Análise
do equilibrio da
estrutura financeira.
Cálculo do fondo de
manobra. Cálculo dos
cocientes financeiros
de solvencia, liquidez e
rendibilidade.
Conclusións sobre a
situación financeira.

•

Cuestionario con
preguntas teóricas e
supostos prácticos.

•

Balances analizados.•

Cuestionario resolto.•

Apuntes.•

Folla de cálculo.•

PE.3 - Proba escrita
obxectiva: test

•

PE.4 - Proba escrita
práctica

•
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Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

4,0Plan de empresa: fontes de
financiamento e viabilidade
económico-financeira. -
Elaboración do plan de
empresa: necesidades de
investimento, fontes de
financiamento accesibles e
viabilidade económico-
financeira do proxecto
empresarial

Explicación da
profesora e proxección
de vídeos sobre o
concepto e contido do
plan financeiro,
insistindo no carácter
de previsión e a
importancia do plan de
investimento e o plan
de tesourería.

• Elaboración do plan de
investimento do
proxecto empresarial.

•

Cálculo do plan de
gastos iniciais e
durante os tres
primeiros anos de
actividade.

•

Elección de fontes de
financiamento
accesibles.

•

Cálculo do resultado
estimado para os tres
primeiros anos a partir
dunha previsión de
vendas.

•

Elaboración dos
balances para os tres
primeiros anos.

•

Obtención de
conclusións, mediante
un informe, sobre a
viabilidade económico
financeira do proxecto e
exposición mediante a
técnica Pecha Kucha
da parte do proxecto
correspondente.

•

O alumnado repasa
contidos con Kahoot.

•

Plan financeiro.• Modelos plan de
negocio.

•

Esquema plan de
empresa.

•

Apuntes.•

Folla de cálculo.•

Vídeos sobre os
contidos.

•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

TO.1 - Realización do
plan de empresa

•

15,0TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Xestión administrativa. 10

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e
formaliza a documentación. NO

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

Documentación empresarial. 3,011.1 Identificar a principal documentación das empresas relacionadas coa
compravenda e o pagamento, e formalizar esa documentación.

Obrigas fiscais. 3,022.1 Identificar os impostos que gravan a actividade empresarial e o
calendario fiscal.

Plan de empresa: elaboración de documentación empresarial e
relación das obrigacións fiscais e o calendario fiscal aplicable á
empresa do seu proxecto.

4,033.1 Identificar a principal documentación das empresas relacionadas coa
compravenda e o pagamento, e formalizar esa documentación.

3.2 Identificar os impostos que gravan a actividade empresarial e o
calendario fiscal.

10TOTAL

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación Instrumentos de avaliación Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S 50 CA4.3 Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais,
resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada co peiteado e
a cosmética capilar, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións
trimestrais e liquidacións anuais).

PE.1 - Proba escrita obxectiva: test•

 CA4.4 Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación
básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos,
cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana
empresa de peiteado e cosmética capilar, e describíronse os circuítos que recorre esa
documentación na empresa.

N 10   CA4.4.1 Valorouse a importancia da elaboración eficiente da documentación
administrativo-financeira.

TO.1 - Realización do plan de empresa•

S 40   CA4.4.2 Elaborouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación
básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos,
cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana
empresa de peiteado e cosmética capilar, e describíronse os circuítos que recorre esa
documentación na empresa.

TO.2 - Realización do plan de empresa•

100TOTAL

4.6.e) Contidos

Contidos

 Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

 Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de peiteado e cosmética capilar: documentos administrativos e documentos de pagamento.

 Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.

   Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.
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4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación

Que e para que Como Con que Como e con que
 se valora

Duración
(sesións)Actividade Profesorado (en termos

de tarefas)
Alumnado
(tarefas) Resultados ou produtos Recursos

Instrumentos e
procedementos de

avaliación(título e descrición)

3,0Documentación
empresarial. - Identificación
da principal documentación
das empresas relacionadas
coa compravenda e o
pagamento, e formalizar
esa documentación.

A profesora,
interactuando co
alumnado, explicará o
proceso administrativo
na empresa.

•

A profesora explica os
documentos de
compravenda
empregados na
empresa, indicando o
concepto e principais
características de cada
un, con atención
particular ao contido
mínimo da factura,

•

A profesora explicará
os diferentes
documentos de
pagamento, no que se
fará referencia ao
pagaré.

•

O alumnado respostará
a un cuestionario que
inclúe preguntas
teóricas e casos
prácticos que consisten
na cumplimentación
dos diferentes
documentos estudados.

•

O alumnado resolverá
supostos prácticos de
compravenda
formalizando a
documentación precisa.

•

Documentos
cumplimentados.

•

Cuestionario resolto.•

Apuntes.•

Esquema documentos.•

Modelos de
documentos para
cumplimentar.

•

Folla de cálculo.•

PE.1 - Proba escrita
obxectiva: test

•

3,0Obrigas fiscais. -
Identificación dos impostos
que gravan a actividade
empresarial e o calendario
fiscal.

A profesora explica os
diferentes documentos
de pagamento.

• Os alumnos respostan
a un cuestionario  sobre
ás obrigas fiscais da
empresa.

•

Completa os casos
prácticos resoltos na
actividade anterior,
formalizando os
documentos de
pagamento
correspondentes.

•

O alumnado realizará
unha entrega final do
proxecto realizado
durante todo ano e
exporá o seu contido
oralmente mediante a
técnica Pecha Kucha.

•

Cuestionario.•

Calendario fiscal.•

Apuntes.•

Esquema impuestos.•

PC con internet.•

Procesador de textos.•

TO.1 - Realización do
plan de empresa

•

4,0Plan de empresa:
elaboración de
documentación empresarial
e relación das obrigacións
fiscais e o calendario fiscal
aplicable á empresa do seu
proxecto.

O alumnado realiza a
parte do plan de
empresa
correspondente á
documentación
empresarial e relación
das obrigacións fiscais
e o calendario fiscal
aplicable á empresa do
seu proxecto.

•

O alumnado realizará
unha entrega final do
proxecto realizado
durante todo ano e
exporá o seu contido
oralmente. mediante a
técnica Pecha Kucha..

•

O alumnado repasa
contidos con Kahoot.

•

Plan de empresa•

Exposicións do Plan de
empresa mediante a
técnica Pecha Kucha

•

Canon proxector,
recursos online, aula
polivalente.

•

https://sites.google.
com/site/webquesteieim
agenpersonal/home

•

TO.2 - Realización do
plan de empresa

•
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10,0TOTAL

- 28 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Considerarase que o  alumnado alcanzou o mínimo esixible, na unidade didáctica e no resultado de aprendizaxe correspondente cando obteña un

5 de nota media nos instrumentos de avaliación que conteña devanditos criterios de avaliación. Para poder facer media entre os distintos

instrumentos de avaliación será necesario alcanzar en cada un deles unha nota mínima dun 3,5

Criterios de cualificación:

Para a avaliación do módulo valorarase a realización das actividades propostas e a resolución dos cuestionarios e supostos prácticos plantexados

polo profesor, e a realización e entrega en prazo e cos elementos formais adecuados do plan de empresa.

A avaliación completarase cunha proba escrita, ao final de cada trimestre, que constará de casos prácticos sinxelos e preguntas cortas ou tipo test,

formuladas de xeito que permitan comprobar o grado de comprensión do alumnado respecto das ensinanzas impartidas.

A nota final virá determinada, nun 50%, pola valoración mediante unha táboa de observación do plan de empresa e actividades realizadas en clase

ou casa; e nun 50% pola puntuación obtida nas probas realizada en cada trimestre;

Realizarase unha proba escrita obxectiva (test) nas UD 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por cada UD haberá 20 preguntas tipo test de resposta única, das cales

cada tres preguntas incorrectas descontarase o valor dunha pregunta correcta e as preguntas en branco non descontan. En cada unha das UD 5  e

4 realizarase ademais unha proba escrita obxectiva con casos e  supostos prácticos.

Se na realización dunha proba escrita o alumno desenvolve conductas pouco éticas (copiar), entregará o escrito á profesora e o exame quedará

automáticamente suspenso coa calificación dun 0.

Deberá acadarse unha nota mínima de 3,5 para poder facer media entre a nota das probas escrita e as notas das diversas entregas do plan de

empresa; en todo caso, requírese obter unha puntuación de 5 tanto nas probas escritas como no plan de empresa para superar o módulo. Para

aqueles alumnos que non acaden a nota mínima, farase un exame de recuperación en cada trimestre e/ou darase un novo prazo para a revisión e

mellora da parte correspondente do plan de empresa, que deberá ser entregado na forma e prazoa establecidos.

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

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Para os/as alumnos/as que non acaden os  resultados de aprendizaxe sinalados na presente programación, farase un exame final, que constará

de preguntas teóricas e casos prácticos relativos ao contidos impartidos en todas as unidades didácticas, debendo cada alumno/a respostar

unicamente ás que corresponden as partes non superadas, e/ou darase un novo prazo para a revisión e mellora do plan de empresa.

Para os alumnos que non accedan á FCT e non teñan superado o módulo, desenvolveranse sesións de recuperación, nas que se realizarán

actividades teóricas e prácticas, e se resolverán as dúbidas dos/as alumnos/as. Durante o período de recuperación realizarase unha ou varias

probas escritas, sempre que as actividades programadas e realizadas polos/as alumnos/as non fosen suficientes para comprobar que se

alcanzaron os resultados de aprendizaxe especificados na programación deste módulo. Igualmente, se revisará e entregará, no seu caso, o plan

de empresa.

 Para a realización destas actividades de recuperación, os alumnos asistirán ao centro dúas sesións semanais no terceiro trimestre do curso, para

a corrección das actividades programadas, a resolución de dúbidas e a realización das probas previstas.

As actividades de recuperación programadas son as seguintes:

a) Realización e explicación dun esquema dos contidos básicos de cada unidade de traballo

b) Resposta a cuestionarios relativos aos contidos fundamentais de cada unidade

c) Resolución de casos prácticos sinxelos.

d) Mellora do plan de empresa.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Para os alumnos que perdan o dereito de avaliación continua levarase a cabo unha proba escrita sobre os contidos do módulo que constará de

dúas partes: a primeira parte con preguntas teóricas; e unha segunda parte con casos e supostos prácticos.

FORMATO:

- A primeira proba teórica consistirá en 40 preguntas tipo test, con tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

PUNTUACIÓN:

- 0,25 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.

- Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,07 puntos.

- As respostas en branco non descontarán puntuación.

- Será preciso acadar un cinco para superar esta parte do exame.

- A nota estará comprendida entre 0 e 10.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

FORMATO:

A parte práctica consistirá na resolución de 6 casos prácticos  e estará composta por dúas partes:

- Parte A: Contabilidade e Documentación Administrativa.

- Parte B: Análise de Custos, Financiamento e Fiscalidade.

PUNTUACIÓN E VALORACIÓN:

- A nota estará comprendida entre 0 e 10.

- Para acadar un aprobado nesta segunda proba será necesario ter un mínimo de 5 puntos.

- En cada unha das partes A e B haberá que obter unha puntuación mínima de 2 puntos, sendo a nota máxima de 5 en cada parte.

DURACIÓN:

- Este exercicio terá unha duración máxima de 90 minutos.

Igualmente, esixiráselles a presentación e a exposición dun plan de empresa, có contido e estructura similar ao que tiveron que presentar os seus

compañeiros ao longo do curso.

Será preciso ter unha nota mínima dun 5 nas probas e no Plan de empresa para acadar o aprobado do Módulo.

Os criterios de calificación para o alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua serán:

A proba escrita terá un peso do 50% sobre a nota final.

O Plan de empresa terá un peso do 50% sobre a nota final.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Debido a que no proceso de ensino-aprendizaxe é preciso levar a cabo un control periódico, para verificar que os obxetivos prantexados

inicialmente se van cumprindo tal e como se deseñaron, e, de non ser así, analizar as causas do incumprimento e adoptar as medidas precisas,

resulta lóxico que o documento base deste proceso resulte avaliado.

Para eso o Departamento reunirase, tal e como a normativa esixe, cunha periodicidade mínima mensual para ir analizando en que medida se

cumpren os obxetivos, e tomará as medidas que considere máis axeitadas para que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa satisfactorio.
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Farase o seguemento da programación na aplicación informática.

Este análise será máis profundo despois de cada avaliación e xa con resultados.

Ao remate do curso resumiranse as principais desviacións producidas e as distintas medidas adoptadas na memoria final. Estas conclusións serán

básicas para a elaboración da programación do curso seguinte.

Ademais, o alumnado responderá de forma anónima en cada trimestre un cuestionario sobre a práctica docente da profesora deste módulo.

A profesora fará un seguimento da implementación da programación no seu caderno de aula.

Para esta avaliación seguiranse os seguintes criterios:

1º Adecuación de obxectivos educativos ás características dos/ás alumnos/ás;

2º Validez da   secuenciación, organización e   temporización  de obxectivos, contidos e criterios de avaliación;

3º Idoneidade e efectividade das decisións metodolóxicas: organización da aula, nivel de interacción do alumnado, clima comunicativo, recursos

empregados;

4º Validez de estratexias de avaliación e promoción en relación cos criterios;

5º Pertinencia e adecuación das medidas de atención á diversidade para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ( ANEAE);

6º Coordinación e relacións dos docentes.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do curso o alumnado realizou un curriculum e unha entrevista de traballo para apreciar o nivel de  experiencia e coñecemento que

posúen respecto ós contidos que integran o módulo EIE. Esta avaliación permitirá determinar o punto de partida no proceso de ensinanza-

aprendizaxe.

Ademáis desa enquisa, a observación directa permitirá detectar a existencia de alumnado con necesidades educativas especiais.

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

Para o alumnado que o precise, adoptaranse medidas de reforzo que serán consensuadas e coordinadas co departamento de orientación.

Na programación están previstas actividades de diversos grados de aplicación e integración, ademáis de actividades de ampliación e investigación.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Trataranse directamente:

O fomento do espíritu emprendedor.

O traballo en equipo, ao elaborar deste xeito o plan de empresa, a eo realizar tamén en equipo moitas das actividades programadas.

A importancia do crecemento sostible, da protección do medio ambente.

Trataranse de forma transversal:

A igualdade de trato e non discriminación.

Os dereitos humanos.

Educación para a paz.

Educación para a saúde.
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Relatorio dun equipo multidisciplinar de emprendedores/as, que estudaron un Ciclo Formativo na provincia da A Coruña, sobre o proxecto de

innovación FUNGAL que gañou o concurso de innovación a nivel autonómico.

- Visitas a empresas do sector para coñecer a organización ou outro aspecto da xestión empresarial.

- Xornadas sobre emprendemento ou innovación empresarial impartidas no centro sobre economía social para participación do alumnado no

concurso DA VEIGA, que estará relacionado coa realización do Plan de empresa do módulo.
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